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lB/t rr^/t it $
11. KITAB IUM',AT

Mayoritas ulanta menuliskan judul bab ini seperti di atas, yaitu
Kitab Jum'at 1a;:"ijr qY), di antara mereka ada yang rnenulisnya

sebelunr basmalah (Kitab Al Jumu'ah-Bismillcrhirrahmanirrohim),
sedangkan dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar dari Al Hamawi
tidak nrenyebutkan lafazh basntal ah.

Lafazh larolt; ada yang membacanya dengan men-dhcrmmah-

kan huruf mim (^*,$r) dan ini adalah pendapat yang paling masyhur,

ada pula yang membacanya dengan men-sukun-kan huruf mim (iii,it1
yaitu Al A'masy. Sedangkan Al Wahidi membacanya dengan mem-

farhah-kan huruf mim (ii"utr), dan Az-Zajjaj membacanya dengan

meng- ka s r a h -kan huruf m i m (4':aJ t).

Maksud judul di atas adalah menerangkan tentang hukum-
hukum shalat Jum'at. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab
penamaan hari Jum'at sebagaimana yang kita kenal sekarang (pada
masa Jahiliyah hari Jum'at disebut dengan Al Arubah):

1. Abu Hudzaifah An-Najjari meriwayatkan dari Ibnu Abbas
dalam kitabnya Al Mubtada'dengan sanad yang dha'y'(lemah),
dia berpendapat, 'Dikarenakan pada hari itu kaum muslimin
berkumpul.'

2. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah berpendapat, "Dikarenakan
Adam diciptakan pada hari itu." Pendapat ini dikuatkan Ibnu
Abi Hatim yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah (haditsnya

mauquf tetapi sanad-nya kuat) dan Imam Ahmad (haditsnya
marfu' tetapi sanad-nya lemah). Pendapat inilah yang paling
kuat.
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Ibnu Harnid bin Sirin berpendapat, "Dikarenakan kaum Anshar

berkumpul bersama As'ad bin Zurarah untuk melakukan shalat

Jum'at, nraka pada saat itu mereka mengganti nama hari Arubuh

dengan hari Jum'at." Riwayat ini mempunyai sanad yang kuat

dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim secara mauquf.

Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Al Farra'

berpendapat, "Dikarenakan pada hari itu Ka'ab bin Lu'ay

mengumpulkan kaumnya untuk memerintahkan mereka agar

menghormati 'Tanah Haram', dan mengabarkan kepada mereka

bahwa akan datang seorang nabi."

Ibnu Hazm berpendapat, "Dikarenakan pada hari itu kaum

muslimin berkumpul untuk melakukan shalat, dan nama ini baru

dikenal pada masa Islam, sedangkan pada masa Jahiliyah

dikenal dengan hari Arubah."

Mengenai penamaan hari Arubah sendiri ada perbedaan

pendapat di kalangan para ulama. Pakar bahasa Arab (Ahli lughah)

berpendapat, "lni adalah nama yang sudah lama berlaku pada masa

Jahiliyah, dan kaum muslimin menggantinya dengan hari Jum'at, di

samping nama-nama hari lain yang berlaku pada masa Jahiliah, yaitu:

Awwal (Ahad), Ahwan (Senin), Jabbar (Selasa), Dabbar (Rabu),

Mu'nis (Kamis), Arubah (Jum'at) danSyabbar (Sabtu)."

Al Jauhari berkata, "Orang-orang Arab menamakan hari Senin

dengan Ahwan dan mengganti nama-nama hari yang berlaku pada

masa Jahiliyah dengan nama islami yaitu: Sabtu (l{1Jr1, Ahad (LlD,

Senin t#)U, Selasa 1"rf:dtr;, naUu ('rr;.t'!r;, Kamis 1r.l.iiir; dan

Jum'at 1iiijr1." Al fana' berpendapat, "Orang yang pertama kali

mengganti nama Arubah dengan Jum'at adalah Ka'ab bin Lu'ay,

dikarenakan orang-oftrng Arab pada saat itu mengganti semua nama-

narna hari kecualihai Arubah (tidak diganti dengan hari Jum'at)."
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Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya l/ Iluclu, "llari
Jum'at memiliki 32 keistimewaan, di antaranya: sebagai 'Hari Raya'
yang tidak diperbolehkan berpuasa pada hari itu apabila tidak disertai

dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, disunahkan pada hari
Jum'at pagi untuk membaca swah Alif laam mim lunzil,,htmu'qh dan
Munafiquun; disunahkan juga untuk mandi, memakai wangi-wangian,
bersiwak, memakai pakaian yang paling baik, meramaikan masjid,
datang ke masjid lebih awal, melakukan berbagai ibadah sampai
khatib naik ke atas mimbar, mendengarkan khutbah, diam ketika
khatib menyampaikan khutbah, membaca surah Al Kahfi, tidak
makruh melakukan shalat sunah pada waktu istitttct', dilarang untuk
melakukan perjalanan sebelum melakukan shalat Jum'at,
dilipatgandakan pahala langkah orang yang pergi ke masjid dengan

setiap langkah mendapat pahala satu tahun beribadah, pada hari itu api
neraka padam, memiliki waktu yang mustajab, diampuninya dosa-

dosa, sebaik-baik hari dalam seminggu, berkumpulnya ruh-ruh orang
yang sudah meninggal dunia jika riwayat yang menerangkannya

benar, dan lain sebagainya."

l. Fardhu (kewajiban) Shalat Jum'at

4f;Lv'^;LJt i; q,r,A.,s, j 6t}, ,Jv yt)'F.
lz

o /1. / c.t, ,c t.,

e.'ci' t)-P)

Berdasarkan firman Allah, "Yl/ahai orqng-orang yang beriman,

apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka

bersegeralah kamu kepada mengingat Ailqh dan tinggalkanlah jual-
beli. Yong demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
(Qs. Al Jumu'ah(62): 9)
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876- Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Kita ini adalah umat terctkhir, letctpi terdahulu pado hari

kiamal, meskipun mereko (Yahudi dan Nasrani) lebih clahulu

diturunkan Al Kitab kepado mereka. Hari ini adalah hari diu'c[ibkan

kepada mereka beribuclah, letapi mereks berselisih pendapat tentong

hari itu. Lalu Allah SkltT memberi petunjuk kepada kami tentang hari

itu, sedang orang-orqng lain mengikuti kami; yailu Yahudi besoknya

(Sabtu) dan Nasrani lusa (Ahad)."

Keteransan Hadits:

(Bab Fardhu (kev,ajiban) Shalat Jum'{tt, berdasarkan firman
Allah, "Ll/ahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk

menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli) Dalam beberapa

riwayat judul bab hanya ditulis sampai ayat ini tanpa ditulis. "Yang

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetohui", kecuali dalam

riwayat Karimah dan Abu Dzar.

f#6 ftll6lAersegeralah dan pergila&). Kalimat ini hanya ada

dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi, dimana kalimat famdhau
(pergilah) adalah penafsiran dari kata fas'au (bersegeralah). Berbeda

dengan perkataannya dalam hadits sebelumnya, dimana maksud

bersegera dalam kalimat (oW Ulo >til adalah berlari, sehingga apa

yang dilakukan Imam Bukhari dengan menjadikan ayat ini sebagai

dalil wajibnya shalat Jum'at telah dilakukan Imam Syaf i terlebih

dahulu dalam kitabnya Al Umm, demikian halnya berdalil dengan
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hadits Abu Hurairah RA. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa

Al Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan bahwa shalat Jum'at adalah

wajib. Dia juga mengatakan, Ijma' ulama menyebutkan bahwa

maksud lafazh Jumu'ah pada ayat ini adalah hari antara Sabtu dan

Kamis. Syaikh Al Muwaffiq berkata, "Perintah Allah dengan

menggunakan lafazh s7'yun (bersegeralah) telah menunjukkan suatu

kewajiban, karena tidak ada kewajiban untuk bersegera kecuali dalam

hal yang wajib."

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu diwajibkannya

shalat Jum'at. Mayoritas berpendapat bahwa shalat Jum'at diwajibkan

ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, karena ayat yang

mensinyalir kewajiban shalat Jum'at adalah ayat Madaniyah (ayat

yang turun setelah Hijrah). Sedangkan Syaikh Hamid berpendapat

bahwa shalat Jum'at tersebut diwajibkan di Makkah, tetapi riwayat ini

gharib.

Ibnu Al Manayyar menguatkan bahwa kewajiban shalat Jum'at

dapat dipahami dari syariat adzan (menyeru) untuk melaksanakan

shalat Jum'at, karena adzan merupakan seruan untuk melakukan suatu

kewajiban. Dalam hal ini juga terdapat larangan untuk melaksanakan

jual beli ketika shalat Jum'at berlangsung, sedangkan Allah tidak

pernah melarang sesuatu yang bersifat mubah kecuali jika hal itu

dapat menjadi sebab untuk meninggalkan suatu kewajiban. Adapun

dalil yang dapat diambil dari hadits di atas adalah, kalimat fardhu

G.il yang menunjukkan ilzam (kewajiban). Konteks kisah ini

menunjukkan bahwa shalat Jum'at merupakan fordhu 'Ain, bukan

fardhu kdoyah, berdasarkan keumuman lafazh fardhu dan keumuman

kalimat, € yd i66 ilr r;r:rii (Latu Atlah SW memberi petuniuk

kepoda komi lentang hari itu" sedang orong-orang lain mengikuti

komi).

t"iUtlt\:fli 'gJ lXtta adaloh umat terakhir dan terdahulu).

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad disebutkan,
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.li*' ;X': "'ii'lL irLl artinya unrat Muhammad SAW adalah umat

terakhir yang berada di bumi dibandingkan umat-umat terdahulu, akan

tetapi paling dahulu di hari Akhirat. Dengan kata lain, umat

Muhammad SAW adalah umat yang paling dahulu dibangkitkan,

dihisab dan dimasukkan ke dalam surga.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hadits ini disebutkan dengan

tarazh, OaAt # '& r+ijr !,?t tt- oii\t" gfur J.ii V o't7tr ',;:
(Kami adalah umut terakhir di dunia dan lerdahulu di hari kiamat
yang dihisab sebelum umat-umat yang loin).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "terdahulu" di sini
adalah menjaga dan memperoleh keutamaan hari sebelumnya dengan

keutamaan hari Jum'at. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud

As-Sabaq adalah lebih dahulu menerima dan taat yang tidak dilakukan

oleh Ahli Kitab, dimana mereka mengatakan, t*i.i tiial" (Kami

mendengar dan kami tidak mau mengingkarinya). Namun pendapat

yang pertama adalah lebih kuat.

U. (meskip,ar). Ibnu Abi Hatim dalam kitab Manoqib lmam

Syaf i dari Rubayyi' meriwayatkan bahwa makna lafazh U.adalah 6t

;;if lkarena), seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Al

Baghawi dari Al Muzani, dari Syaf i. Namun Al Qadhi Iyadh

menganggap bahwa pandangan tersebut sangat jauh, padahal tidak
demikian adanya. Bahkan maknanya adalah, bahwa kami lebih dahulu

mendapatkan keutamaan ketika kami diberi petunjuk untuk

melaksanakan shalat Jum'at meskipun masa kami lebih akhir -
daripada mereka- karena mereka -ahli kitab- telah menyimpang

dari tuntunan agama yang benar kendati masa mereka lebih dahulu

daripada masa kami. Hal ini diperkuatkan oleh hadits yang terdapat

dalam kitab Fawa'id Ibnu Al Maqriyyi yang diriwayatkan dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah dengan lafazh, ',*i glt|, 
ut, o't7lt ,;:

ol:i ; .rr.dr ti:i'j,lfl 
^Zit 

pA ,i Jil,i;iei' (kami adalah orans-
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orang yung lerukhir cli duniu dan ktmi adaluh orung-orutlg yung

lebih dahulu musuk surga, karena meraka lehih dahulu tliberi Al
Kitnb sebelum kami).

Sedangkan dalam kitab Al Muwoththa', Sa'id bin Ufair

meriwayatkan dari Malik, dari Abu Zinaddengan lafazh, f;ti nSU Us

+(dr (hcrl itu karena ntereka telah

mengatakan bahwa lafazh tersebut (+.) berfungsi sebagai istitsna'

(pengecualian), yaitu termasuk dalam kategori menguatkan pujian

dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Maksudnya, bahkan kami

adalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan,

meskipun mereka telah diberi Al Kitab sebelum kami. Adapun letak

penekanan atau penguatan tersebut adalah adanya makna nosakh

(penghapusan hukum) yang ada di dalamnya, karena nasikh (yang

menghapus) adalah lebih utama meskipun keberadaannya lebih akhir.

Dengan demikian, nampak jelas bagi kita posisi dan pengertian

kalimat O'17'lt fi (kami odalah orang-orong yang tercrkhir).

,ardr t3ill (mereka telah diberi Al Kitab). Huruf lctam dalam

lafazh *f' menunjukkan jenis (lil jinsi). Maksudnya adalah kitab

Taurat dan Injil. Sedangkan maksud kata ganti (dhamir) dalam

kalimat it$ji lkami diberinya) adalah Al Qur'an. Imam Al Qurthubi

mengatakan bahwa maksud Al Kitab (vUd') adalah kitab Taurat.

Namun pendapat ini perlu diteliti berdasarkan sabda Rasul, ,y e#j?l

n1x (dan kami diberinya sesudoh mereka), maka kata ganti tersebut

kembali kepada Al Kitab. Karena jika maksud kata ganti tersebut

adalah kitab Taurat, maka kabar yang ada dalam riwayat tersebut tidak

benar, sebab Allah telah menurunkan kepada kita (umat Muhammad)

kitab Al Qur'an. Dengan demikian, kalimat ty q it;.1i1 tidak

disebutkan sebagaimana tercantum dalam riwayat yang asli, namun
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kalimat tersebut dapat kita temui dalam riwayat Abu Zar'ah Ad-
Dimasyqi dari Abu Al Yaman, guru Imam Bukhari dalan-r hadits

tersebut, dan diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalarn lvlusnad
Syamiyyin darinya. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari
jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad. Namun riwayat tersebut akan

disebutkan oleh Imam Bukhari secara lengkap setelah beberapa bab

melalui jalur lain dari Abu Hurairah RA.

W C j .*l' e+y- ri-6 i (Dan hari ini adolah hari

diu,ajibkannya kepocla mereka). Mayoritas ulama meriwayatkan
lafazh hadits seperti di atas, sedangkan Al Hamawi meriwayatkannya

dengan lafazh 'e* iit' 'e,j *!t (yang Allah wajibkan kepada

mereka).

Yang dimaksud "Hari" dalam hadits di atas adalah hari Jum'at,
sedangkan maksud "diwajibkan" di sini adalah diwajibkan untuk
menghormati dan memuliakannya. Pengertian seperti itu berdasarkan

apa yang telah disebutkan pada awal pembahasan, sebagaimana hadits
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abu
Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, oS ,i arl#r ;ri At Sli
W (,lttan rcbh menyesatkan umat-umqt sebelum kita dori (karena)

hari Jum'at).

Ibnu Baththal berkata, "Maksud hadits ini adalah, Allah tidak
menentukan untuk mereka hari Jum'at sebagai hari untuk beribadah

lalu mereka meninggalkannya, karena seseorang tidak diperbolehkan
meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya selama dia adalah

orang yang beriman, akan tetapi Allah memberikan kebebasan mereka

untuk memilih hari untuk beribadah sampai terjadi perselisihan di
antara mereka dalam menentukan hari tersebut, yang akhirnya mereka

tidak memilih hari Jum'at." Pendapat ini juga didukung oleh Al Qadhi
Iyadh, dia mengatakan, "Apabila memang Allah telah menentukan

hari Jum'at kepada mereka sebagai hari untuk beribadah dan mereka

melakukan penyimpangan atas ketentuan Allah itu, tentu lafazh yang
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digunakan adalah fit;i (mereku melukukan penyintpttngar), bukan

lafazh f &ti (m e r e ku b e r.s e I i.s i h) )'

Imam Nawawi mempunyai pendapat yang berbeda,

"Kemungkinan mereka telah diperintahkan untuk itu, lalu mereka

berbeda pendapat apakah Allah telah menentukan hari Jum'at atau

Allah membolehkan mereka untuk mengganti dengan hari-hari yang

lain, kemudian mereka melakukan ijtihad dan mereka salah dalam

ijtihadr-rya."

Pendapat Imam Nawawi didukung oleh hadits yang

diriwayatkan Imam Thabari dengan sanud yang shahih dari Mujahid

tentang ayat, y fjilbr G-it ,P i;'iJr ,V tlJl lSesrn gguhnya

diwajibkan (menghormati) hari Sabtu otas orang-orung (Yahudi)

yang berselisih padanya), yaitu bahwa mereka menginginkan hari

Jum'at tapi mereka salah dan menjadikan hari Sabtu sebagai

pengganti hari Jum'at.

Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan

perselisihan di sini adalah perselisihan antara orang-orang Yahudi dan

Nasrani dalam hal ini. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur

Asbath bin Nashr, dari Sudiy yang secara jelas menerangkan bahwa

Allah telah menentukan hari Jum'at bagi mereka tapi mereka

nrenolaknya. Riwayat yang dimaksud adalah, )At ;c V'7 ?ttr 11

;nr-:b'F; ,6li;+ti qr +' it"W-p i,rr t1 ,i;t, u,ria't tto t;q)t

(Allah telah menentukan kepada orang-orang Yahudi hari Jum'at

sebagai hari yang harus dimuliakon tapi mereka menolaknya, mereka

berkoto, "l{ahai Musa! Sesungguhnya Allah tidak menciptakan

sesuqtu pada hori Sabtu mako iadikanlah hari itu sebagai hari

(ibctdah) kami." Maka Allah menjadikan hari Sabtu sebagcti hari

(ibadah) mereka). Penolakan seperti itu bukan hal yang aneh bagi

mereka, sebagaimana kejadian yang disebutkan dalam surah Al

Baqarah ayat 58, L fjit (il ./Ull ftv"ti lUasukilah pintu

gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, "Bebaskan kami dari
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dosa."). Bagaimana hal itu tidak terjadi, padahal mereka sendiri yang

mengatakannya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisaa'
ayat 46, qabS r;lA $ctmi mendengar dan kami ticlak mau

menurulinya).

i ir r;riii (tatu Atluh memberi petunjuk kepatlo komi tentang

hari itu). Kalimat ini mengandung dua kemungkinan; yaitu Allah telah

menentukan hari itu bagi kami, atau mungkin juga yang dimaksud
adalah petunjuk ke arah itu dengan ijtihad. Kemungkinan kedua ini
dikuatkan oleh riwayat Abdunazzaq dengan sanad shahih dari
Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan bahwa penduduk Madinah
telah dikumpulkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke kota
tersebut dan sebelum turunnya syariat tentang hari Jum'at. Maka
kaum Anshar mengatakan, "Orang-orang Yahudi mempunyai satu hari
untuk berkumpul setiap tujuh hari (sepekan), demikian juga dengan
orang-orang Nasrani. Untuk itu, marilah kita rnenjadikan satu hari
untuk berkumpul dan berdzikir kepada Allah, shalat dan bersyukur."
Kemudian mereka menjadikan han Aruboft untuk berkumpul. Lalu
mereka berkumpul ke tempat As'ad bin Zurarah dan shalat bersama
mereka saat itu, maka setelah itu Allah menurunkan ayat,"Hai orqng-
orang yang berintan, apabila diseru untuk menunqikan shalat pada
hari Jum'ot, maka bersegeralah kamu mengingat Allah..." (Qs. Al
Jumu'ah(62):9).

Meskipun riwayat ini mursal, tetapi ada riwayat lain (syahid)
dengan sanad hasqn yang menguatkannya, yaitu riwayat Ahmad, Abu
Daud, Ibnu Majah. Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu

Khuzaimah dari hadits Ka'ab bin Malik, dia berkata, u. ;l U J3i J,g

i;rr:: ;.it;,li o;-.t;r *, f io' ,or; ar J i1: {6 F'o,iJir (orang yang

pertamo memimpin shalat Jum'at sebelum kedatangan Rasulullah
SAI( ke Madinah adalqh As'ad bin Zurarah).

Riwayat mursal Ibnu Sirin menunjukkan bahwa para sahabat

menentukan hari Jum'at sebagai hari yang dimuliakan berdasarkan
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ijtihad mereka, dan apa yang dilakukan oleh sahabat tidak

bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah

SAW telah diberitahukan melalui wahyu tentang shalat Jum'at ketika

masih berada di Makkah sebelum berdomisili di Madinah. Dalam hal

ini terdapat hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Daruquthni. Untuk itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah,

beliau mengumpulkan mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh

Ibnu Ishaq dan lainnya. Dengan demikian, petunjuk tentang hari

Jum'at ini dapat diperoleh dari dua sisi, yaitr-r penjelasan dan hidayah

(dari Allah).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah mereka memilih

hari Jum'at untuk ibadah, adalah karena Allah menciptakan Nabi

Adam pada hari Jum'at dan penciptaan manusia itu hanya

dimaksudkan untuk beribadah, maka pantaslah kalau hari itu dijadikan

untuk beribadah. Pada hari itu juga Allah telah menyempurnakan

penciptaan-Nya, sehingga patut untuk disyukuri.

i U ssbi\ ri i't7i (Yahudi besoknya 6abru) dctn Nasrani

turo 1,llroa1. Dalam riwayat Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah

disebutkan, fii i't- "'rt:"U.'t *t i":, ;#.: \:) 'jii (hari Jum'ar

adqlah untuk kami, dan hari Sabtu adalah untuk orang-orong Yahudi,

sedangkun hqri Ahqd adalah untuk orong-orang Nasrani). Artinya,
penentuan hari Jum'at untuk kami adalah berdasarkan hidayah Allah,

sedangkan penentuan hari Sabtu dan Ahad adalah berdasarkan

penentuan dan kesalahan mereka dalam berijtihad.

Imam Al Qurthubi berkata, "Maksud lafazh r.r.o (esok), adalah

orang-orang Yahudi memuliakan hari setelah hari Jum'at

(esok/Sabtu). Begitu juga dengan kalimat i .rX. (lusa), yaitu orang-

orang Nasrani memuliakan hari Ahad (lusa)."
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Pelaiaran vane dapat dinmbil

l. Kewajiban melakukan shalat Jum'at, sebagaimana dikatakan

Imam Nawawi berdasarkan hadits di atas, ii iir urlgi |*',?i
(Dan hori ini telqh diwcy'ibkan kepada mereka untuk beribuduh,
lulu Allah memberi petunjuk kepada kami tentang huri itu).

Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zinad yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan lafazi, tdc ''$
(diwaj ibkan kepuda kami).

2. Hidayah dan kesesatan berasal dari Allah, sebagaimana

pendapat Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

3. Selamatnya ljntu'dari kesalahan hanya dikhususkan bagi umat

Islam.

4. Melakukan tliyas (analogi) dengan adanya nash yang sharih
(elas) adalah tidak dibenarkan (batil).

5. Istinbath (pengambilan hukum) yang salah dari nash yang benar

adalah 
-menghasilkan 

hukum yang- salah (batil).

6. . Diperbolehkan melakukan ijtihad pada masa Rasulullah SAW.

7. Hari Jum'at adalah permulaan hari dalam seminggu.

8. Kaum muslimin mengartikan Usbu' dengan Jum'at,
sebagaimana Yahudi menamakan usbu' dengan Sabtu, seperti
yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang shalat Istisqa'.

2. Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at, Apakah Anak Kecil dan
Wanita Wajib Melaksanakan Shalat Jum'at?

Jij oi tAL rtt ,*r';L ; ittt -'u ;
'J*4; a;,:,.,st'€Liie i1 ,,5,s *:

{'rtt -u *t
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877- Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda'

"Apubilu suluh seorang, kuliun hendak melaksanakan Shulal Jum'al,

mako hendukluh mundi terlebih dahulu."

q.t'.u'.*q 
=Ut;'# 

oit& rtt*'r';;t'f
7*i e ;ri; ioC, t,y r|F; ;t. i*' t; f;t
'.-t jt ilu t:y yL f:'* I;u'l--': * ilt ,k'4t
,'Jd .-V';';i \;i V ;;lat'+ ,F ,*l Jrr'a;;f 7
)V';,k *j f dt ub dJ\'J";) oi'.+ t', t;-;ii"y-)(,

.;3r..

878- Dari Ibnu Umar RA, bahwa ketika Umar bin Khaththab

berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan Khutbah Jum'at, tiba+iba

seorang sahabat Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin masuk, maka

Umar memanggilnya (dan bertanya), "Jam berapa ini?" Orang

Muhajirin itu berkata, "Aku sangat sibuk sampai ketika pulang ke

rumah aku mendengar adzan dan tidak sempat melakukan apa-apa

kecuali hanya berwudhu." Umar berkata, "Hanya wudhu, tidakkah

kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk

mandi (sebelum melaksanakan shalat Jum'at)!"

'Ji'r'oi U rtr , ol?
c5-;J>.J1

t t,

879- Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Mandi hari Jum'al adolah wajib bagi setiap orang dewasa

(sudoh baligh)."

+ut&ill
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Ketcrangan Hadits:

(Bab Keulctmuan Mandi peulu hlcu"i Jum'al). Ibnu Al Manayyar
mengatakan bahwa dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan
hukum mandi pada hari Jum'at, karena ada perbedaan pendapat

tentang hukumnya. Tetapi beliau hanya menyebutkan keutamaannya,

karena makna yang dimaksud adalah anjuran untuk melakukannya
dan itulah yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah disepakati oleh

para ulama.

(Apakah Anok Kecil dan Wanita wajib Melalcsanakan Shalat
Jum'at). Abu Abdul Malik menyangkal apa yang diceritakan Ibnu At-
Tin tentang bagian kedua judul bab ini, dimana ia mengatakan
"Apakah anak kecil dan w(tnil(t wajib melaksanakan shalat Jum'el"
Lalu dia menyebutkan hadits, |# z;lJit '€'bi ;E \ (Apabita

sctlah seorang kalian hendak melaksanakan shalat Jum'at, makct

hendaklah mandi terlebih dahulu), padahal dalam hadits ini tidak
disebutkan keterangan tentang kewajiban melaksanakannya atau yang

lainnya. Pendapat ini ditanggapi Ibnu At-Tin, bahwa ia bermaksud

untuk menerangkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka.

Adapun tidak wajibnya shalat Jum'at bagi anak kecil disebutkan

dalam hadits ketiga dalam bab ini, # ,tS up (wajib bagi setictp

orang dewasa). Artinya, shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil. Dia
juga mengatakan bahwa Ad-Dawudi berkata, "Hadits ini pun

menerangkan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan shalat

Jum'at, karena kebanyakan kewajiban yang dibebankan kepada wanita
disebabkan oleh Haid bukan dengan bermimpi (baligh). Namun
pendapat ini ditanggapi bahwa haid adalah tanda baligh (dewasa) bagi

wanita sebagaimana mimpi, sedangkan mimpi jinabah itu tidak hanya

dialami oleh laki-laki, sehingga konteks hadits ini menyebutkan tanda

baligh dengan bermimpi berdasarkan mayoritas (keumuman)nya, dan

mungkin saja seseorang tidak pernah mengalami mimpi jinabah tapi
mengalami inzal (keluar mani bukan karena mimpi), atau umurnya
sudah dewasa, maka hukumnya sama dengan mimpi jinabah sebagai
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tanda balighnya seorang laki-laki."

Ibnu Al Manayyar mengatakan, disyariatkannya mandi Jum'at
adalah ketika akan melaksanakan shalat sebagaimana disebutkan
dalam beberapa hadits. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang
diwajibkan untuk rnelaksanakannya sehingga dianjurkan untllk mandi
terlebih dahulu. Dalam judul di atas digunakan kalimat tanya
(i.stiftant) yang menunjukkan adanya kemungkinan masuknya anak

kecil dalam keumuman lafazh'€';6li (salah seorong kctliun), namun

adanya batasan "bermimpi atau dewasa" dalam hadits yang lain telah
mengeluarkan "anak kecil" dalam keumuman tersebut. Adapun
kemungkinan wanita masuk dalam keumuman lafazh tersebut adalah
berdasarkan keumuman larangan bagi mereka untuk pergi ke masjid,
namun pembatasan larangan bagi mereka untuk pergi ke masjid pada

malam hari tidak mencakup shalat Jum'at (karena shalat Jum,at
dilaksanakan pada waktu zhuhur [siang hari] -ed.).

Dalam hal ini sepertinya Imam Bukhari menyebutkan wanita
untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak wajib melaksanakan shalat
Jum'at, sebagaimanayangakan dijelaskan dalam sebagian jalur hadits
Nafi' dan hadits yang secara jelas menerangkan bahwa wanita dan
anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at, karena
hadits-hadits ini tidak memenuhi kriteria haditsnya (lmarn Bukhari)
meskipun sanadnya shahih; yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud dari
hadits Thariq bin Syihab, dari Rasulullah SAW dengan perawi yang
terpercaya. Namun Abu Daud mengatakan bahwa Thariq tidak
mendengar dari Rasulullah SAW, tapi ia hanya melihat beliau.

Al Hakim dalam kitab Mustadrok meriwayatkan dari jalur
Thariq, dari Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Al Manayyar mengatakan;
telah diriwayatkan dari Malik bahwa barangsiapa hadir melaksanakan
shalat Jum'at 

-selain orang laki-laki- untuk mendapatkan

keutamaan, maka disyariatkan baginya untuk mandi dan melakukan
adab-adab shalat Jum'at. Namun apabila ia hadir untuk suatu
kepentingan yang telah disepakati, maka tidak disyariatkan melakukan
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hal-hal itu.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits yang
berkaitan dengan bab ini:

Pertamo: Hadits Nafi' dari Ibnu Umar dari Malik dengan lafazh,

iir;r, 
'o*it 'f';*,i;E til.(Apabilo salah seorang tli antartt kalian

hendak melakukan shalat Jum'et, mctka henduklah ict mandi terlebih
dahulu). Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari
Malik, dia mengatakan bahwa Nafi' menyampaikan hadits tersebut
kepada mereka. Huruf./a (maka) dalam hadits ini berbentuk anjuran.
zhahirnya hadits ini menunjukkan bahwa sebab dianjurkannya mandi
adalah keinginan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Hadits serupa
diriwayatkan oleh Al-Laits dari Nafi', yang disebutkan dalam kitab
Shohih Muslim dengan lafazh, Jr"r;Li aaii .Ei; tf '€'Si irif ri1

(Apabila salah seorang di antara kalian hendok melaksanctkan shalat
Jum'at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu\.

Makna huruf/a'(maka) dalam hadits ini sama dengan makna

huruf /a' dalam firman Allah, f,:e qr'- i. t:i"il'J:.,lr iilU rs1

zS:tL[t (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan

pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan
sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itlt." (es. Al
Mujaadilah(58): l2)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits di atas menguatkan
hadits Abu Hurairah dengan lafazh, Cr, j a;;it eT-|F f
(Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian ia pergi

[melal<sanakan shalat Jum'otJ), dimana hadits ini menyebutkan secara
jelas bahwa mandi tersebut dilakukan sebelum pergi ke masjid untuk
melaksanakan shalat Jum'at. Dengan demikian, maka pendapat yang

menjadikan hadits di atas sebagai hujjah (argumen) dianjurkannya
mandi setiap hari bukan untuk shalat Jum'at, telah terbantah. Hal itu
karena hadits tersebut sama dan diriwayatkan oleh seorang perawi,
dan Imam Al-Laits dalam riwayatnya telah menjelaskan maksud

FATTII'L BAARI - 17



ungkapan ini yang dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah RA.

Riwayat Nafi' tentang hadits ini dari lbnu Urrar sangat terkenal,
bahkarr Abu Awanah dalam kitab :;hahih-nya telah berr.rsaha untuk
menjaga kemurnian klasifikasi jalur hadits ini, sehingga ia dapat
mengumpulkan dan menganalisa 70 orang yang meriwayatkan hadits

tersebut dariNafi'.

Saya (lbnu Hajar) telah menelaah jalur periwayatan hadits

tersebut. dan saya temukan 120 nama yang telah meriwayatkannya
dari Nafi'. Semua itu saya kumpulkan dalam satu juz tersendiri.

Adapun sebab diriwayatkannya hadits ini dari Rasulullah SAW
adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ismail bin Umayyah
dari Nafi', yang terdapat dalam kitab Abu Awanah dan Qasim bin
Ashbagh, yaitu orang-orang (para sahabat) bekerja di siang hari,
sehingga apabila tiba waktu shalat Jum'at mereka datang dengan
pakaian yang kotor (lusuh). Kemudian hal itu diadukan kepada

Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 
'JjJiii ailiir t ;E U

(Barongsiapa di antara kamu hendak pergi shalat Jum'at, moka
hendaklah ia mandi terlebih dahulu).

Dalam riwayat Hakam bin Utaibah dari Nafi', dari Ibnu Umar,

dia berkata, 'J"F".;ir r.ii, 
)t'.bi sb yt 

'J":-; 'cJ; 1lt<u ntendengar

Rasulullah SAW bersandar di atas tiang mimbar ini sctmbil
mengatakan...). Diriwayatkan oleh Ya'qub Al Jashshash dalam kitab
Fawa'id-nya dari Yasa'bin Qais, dari Hakam.

Dalam kitab Nasa'i dan sebagian kitab yang lain, jalur riwayat
Hakam dari Syu'bah kemudian darinya (Hakam), menggunakanlafazh

hadits yang sama dengan lafazhhadits bab ini, kecuali kata cV (pergi).

Dalam riwayat Nasa'I, kata ini diganti dengan itl (pergi). Hadits ini

juga diriwayatkan An-Nasa'i dalam kitabnya dari riwayat Ibrahim bin
Thahman dari Ayub, Manshur, dan Malik, yang ketiganya mengambil
hadits tersebut dari Nafi'. Ada juga hadits yang menunjukkan
pengulangan kata ghusl (mandi), seperti hadits yang diriwayatkan oleh
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Shakhar bin Jurvairiyah dari Nafi', yang disebutkan dalam kitab Abu
Muslim Al Kaji dengan lafazh, J,*--rdiJaji, ?T''# ri1 iri (Rustiluiluh

SAW apabilu berkhutbah puda hari Jum'at, beliau mengatakan..).

Selain itu, hadits ini juga disebutkan dengan penambahan
molan-nya. Seperti yang diriwayatkan oleh Utsman bin Waqid dari
Nafi', yang disebutkan dalam kitab Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah,
dan Ibnu Hibban dalam kitab shahilr mereka menyebutkan dengan

tafazh, ,p *'*-n Wt- d v:,j.-if,ii :61 )v1, ;,, a;,i*;ir ei t
(Barangsiapa di onlaro keilian yang ingin melaksanakan shalat
Jum'al, baik laki-luki maupun perempuan, muka hendaklah ia mandi
terlebih dahulu; don barangsiapa yang tidak ingin melaksanakannya,
tidak diemjurkan untttk mandi). Para perawi hadits ini tsiqch
(terpercaya). Meskipun demikian, AI Bazzar mengatakan, ..Saya

khawatir bahwa utsman bin waqid ragu dengan tambahan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan dengan tambahan matqn dan sanod.
Seperti yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu
Hibban, dan yang lainnya dari Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Ayyasy
bin Abbas Al Qutbani, dari Bakir bin Abdullah bin Asyaj, dari Nafi',
daii lbnu Umar, dari Hafshah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ,piir 1;rrr jr.ttr u ,pj ,t':X F * a+tj:a;i;ii (Shatat

Jum'at adalah v,ajib bogi orang-orang yang dewasa (baligh), dan
siapa saja yang pergi melaksanaknn shalat Jum'at, hendaklah ia
mandi terlebih dahulu\

Imam Thabrani dalam kitabnya AI Autsoth mengatakan, bahw-a

hadits ini tidak diriwayatkan dari Nafi' dengan tambahan perkataan
Hafshah, kecuali oleh Bakir; dan tidak pula diriwayatkan dari Bakir
kecuali oleh Ayyasy, yang kemudian diriwayatkan secara terpisah
oleh Mufadhdhal. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa para perawi
hadits ini tsiqah (terpercaya).

Seandainya hadits ini akurat, maka ia adalah hadits lain, karena
tidak ada alasan yang menyebabkan lbnu Umar tidak dapat

FATEITL BAARr - 19



mendengar langsung hadits ini dari Rasulullah SAW atau para sahabat

lainnya. Tentang hal ini, in.sya Alluh akan dijelaskan pada hadits yang

kedua bab ini, yaitu hadits riwayat Ibnu Umar dari Ayahnya, dari
Rasulullah SAW, apalagi hadits ini diriwayatkan dengan matan yang

berbeda-beda.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa hadits di atas menjadi

dalil diperintahkannya mandi untuk shalat Jum'at. Selain itu, Ibnu

Daqiq juga menjadikan hadits ini sebagai pendukung pendapat Imam

Malik yang menganjurkan untuk tidak membuat tenggang waktu
antara mandi dan pergi melaksanakan shalat Jum'at. Pendapat ini
disepakati oleh Imam Auza'i, Al-Laits, dan jumhur ulama; mereka

mengatakan bahwa apabila mandi itu dilakukan setelah terbit fajar,

maka hal itu telah mencukupi. Pendapat ini didukung oleh hadits Ibnu
Abbas yang akan disebutkan.

Al Atsram berkata, "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang
orang yang mandi untuk shalat Jum'at kemudian ia berhadats, apakah

ia cukup berwudhu saja?"

Ahmad menjawab, "Ya, dan saya belum pemah mendengar

hadits tentang hal ini yang lebih tinggi derajatnya dari hadits Ibnu

Abza." Hadits Ibnu Abza yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah

hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih

dari Sa'id bin Abdunahaman bin Abza, dari ayahnya; bahwa ia (Sa'id

bin Abza) telah mandi untuk shalat Jum'at, kemudian ia berhadats lalu
berwudhu, dan tidak mengulangi mandinya.

Apabila diketahui bahwa hikmah diperintahkannya mandi dan

memelihara kebersihan untuk shalat Jum'at adalah demi menjaga

ketenanganjanaah agar tidak terganggu dengan bau yang tidak enak,

maka barangsiapa yang khawatir kebersihan dan keharuman tubuhnya

hilang pada siang hari, ia lebih dianjurkan untuk mengakhirkan

mandinya hingga menjelang berangkat shalat Jum'at. Mungkin
pandangan inilah yang menyebabkan Malik mensyaratkan tidak
dibolehkan adanya senggang waktu antara mandi dan pergi shalat
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Jum'at, agar tujuan disunahkannya mandi untuk shalat Jum'at itu
dapat tercapai.

Ibnu Daqiq Al Id menentang pendapat Azh-Zhahiri yang
mengatakan, "Tidak disunahkan mandi sebelum melaksanakan shalat
Jum'at, sehingga meskipun mandi itu dilakukan setelah tergelincirnya
matahari, tetap dibolehkan. Dalam hal ini Azh-zhahiri menyamakan
hukum mandi untuk shalat Jum'at dengan hukum mandi sehari-hari,
sebagaimana akan dijelaskan pada hadits bab ketiga. Telah dijelaskan
juga pada sebagian riwayat, bahwa maksud mandi untuk
menghilangkan bau badan seperti yang akan dijelaskan pada hadits
Aisyah, setelah beberapa bab kemudian. Ibnu Daqiq Al Id berkata,
"Hikmah mandi Jum'at adalah untuk menghilangkan bau yang tidak
sedap sehingga tidak menganggu orang lain ketika melakukan shalat
Jum'at, maka hal tersebut tidak relevan apabila dilakukan setelah
shalat Jum'at. Begitu juga jika dilakukan pada pagi hari, karena tidak
mengena pada tujuan disunahkannya mandi sebelum shalat Jum'at
tersebut." Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr, "Barangsiapa
mandi setelah shalat Jum'at, maka ia tidak mendapat pahala mandi
Jum'at dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah.,,

' 
Saya katakan, Ibnu Abdul Barr pernah mengatakan bahwa ijma'

ulama menetapkan bagi siapa saja yang mandi setelah shalat Jum'at,
berarti ia tidak mandi untuk shalat Jum'at dan tidak menjalankan
perintah mandi Jum'at. Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang dikatakan
lbnu Abdul Barr adalah pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian
Ibnu Hazm melanjutkan perkataannya dengan menyebutkan banyak
pendapat ulama tentang hal ini. Akan tetapi dalam uraiannya tersebut,
ia sama sekali tidak menyebutkan pendapat yang membolehkan mandi
Jum'at setelah shalat Jum'at. Beliau hanya menguraikan pendapat
yang tidak mensyaratkan tidak adanya tenggang waktu antara mandi
dan pergi shalat Jum'at. Dari pendapat-pendapat yang diuraikan, ia
mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mandi Jum'at
sebelum zawal (sebelum matahari condong) atau sesudah zawal
(setelah matahari condong). Dari hadits di atas, Ibnu Hazm
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menyimpLrlkan bahrva mandi tersebut tidak diperintahkan untuk orang

yang tidak shalat .lum'at. Pendapat inilah yang dipegarrg madzhab

Syafi'i. yang merupakan pendapat jumhur ulama, berbeda dengan

pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi.

Maksud dari kala.lum ut dalam hadits di atas adalah shalat dan

itu. Kata 'e (pergi) digunakan dalamtempat didirikannya shalat

hadits ini dengan makna ru1l (datang), inilah makna yang biasa

dipakai masyarakat Arab. Selain itu, agar makna hadits ini dapat

mencakup seluruh umat Islam; baik yang tinggalnya jauh dari masjid,

dekat dengan masjid, bahkan yang tinggal di dalam masjid.

Ibnu Hazm menjadikan hadits ini sebagai dasar (dalil) tidak
diwajibkannya mandi Jum'at, kecuali jika ada dalil lain yang

mewajibkannya. Sementara jumhur ulama rnenjadikan hadits ini
sebagai dalil disunahkannya mandi Jum'at, sebagaimana yang akan

dijelaskan secara mendetail dalam penjelasan hadits ketiga.

Kedua; Hadits Malik, dari Zuhri dari Salim bin Abdullah bin

Umar, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ..C g.,t '* *. qjri;Jt i'to oi

u*it 7'i- &A (Sesungguhnya Umar lbnu Khathrhab kerikcr berdiri

khutbah pada hari Jum'at). Hadits ini diarnbil dari riwayat Juwairiyah

bin Asma' dari Malik. Dalam kitab Al Muwaththa', Imam Malik
meriwayatkan hadits ini dengan tidak mencantumkan Ibnu Umar. Al
Ismaili mengatakan dari Al Baghawi 

-setelah 
ia meriwayatkan hadits

ini dari jalur Rauh bin Ubadah dari Malik- bahwa tidak ada seorang

pun yang meriwayatkan hadits ini dari Malik Abdullah bin Umar

kecuali Rauh bin Ubadah dan Juwairiyah. Riwayat mereka berdua

(Rauh bin Ubadah dan Juwairiyah) kemudian didukung oleh

Abdurrahman bin Mahdi, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal

dari Abdurrahman bin Mahdi dengan menyebutkan Ibnu Umar.

Dalam kitab Al Muwaththo', Imam Daruquthni mengatakan

bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama pengikut Imam

22 - FATIIT'L BAARI



Malik yang lsiquh (terpercaya) dari Ibnu Umar secara maushul

(sanadnya bersambung). Kemudian ia (Daruquthni) menyebutkan

nama beberapa orang dari mereka (sahabarsahabat Malik): Abu

Ashim An-Nabil, Ibrahim bin Thahman, Walid bin Muslim, dan

Abdul Wahab bin Atha'. Selain mereka, ia juga menyebutkan nama-

niuna sahabat Malik yang lain dengan mencantumkan kritikan pada

beberapa orang di antara mereka. Ia menganalisa sanod-sonad hadits

mereka, kemudian menambahkan bahwa selain nama-nama yang telah

disebutkan di atas, yang meriwayatkan hadits tersebut dari Malik, Al

Qa'nabi dalam riwayat Ismail bin Ishaq Al Qadhi juga meriwayatkan

hadits tersebut dari Malik.

Hadits di atas juga diriwayatkan dari Zuhri secara maushul oleh

Yunus bin Yazid yang terdapat dalam kitab Muslim, juga oleh

Ma'mar yang terdapat dalam kitab Ahmad, dan Abu Uwais yang

terdapat dalam kitab Qashim bin Ashbagh. Dalam riwayat Juwairiyah

bin Asma', hadits ini diriwayatkan dengan sonad yang berbeda, yang

derajatnya lebih tinggi dari sanad hadits pada riwayat Malik. At-
Thahawi meriwayatkan dari Abu Ghassan, dari Juwairiyah bin Asma',

dari Nafi', dari Ibnu Umar RA.

E (ketika) berasal dari lafazh, ;. Dalam riwayat Yunus

disebutkan dengan lafazh, r71..

,htiv r:! (ketika seorang laki-laki datang) Dalam riwayat Al

Mustamli, Al Ashili, dan Karimah disebutkan dengan lafazh')>s r:1

(ketikn seorong laki-lqki masuk).

'#\\i ir+$t 6 (orang-orang Muhajirin pertama). Suatu

pendapat mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang

Muhajirin pertama adalah orang-orang yang ikut shalat menghadap

dua kiblat (Masjidil Aqsha dan Masjidil Haram). Pendapat lain

mengatakan; bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Muhajirin

pertama adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ada pula

yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang
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menyaksikan Baiat Ar-Ridhwan.

Dari tiga pendapat ini, pendapat pertamalah yang lebih tepat

sebagai definisi orang-orang Muhajirin yang pertama. Sedangkan

orang-orang yang hijrah setelah berpindahnya kiblat dari Masjidil

Aqsha ke Masjidil Haram, atau setelah terjadinya perang Badar,

bukanlah termasuk golongan orang-orang Muhajirin yang pertama.

Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim dalam kedua riwayat mereka dari

Malik menyebutkan; bahwa orang yang dimaksudkan di sini adalah

Utsman bin Affan. Demikian pula yang dikatakan Ma'ntar dalam

riwayatnya dari Az-Zuhri, dalam kitab Asy-Syaf i dan kitab-kitab

lainnya. Ibnu Wahab, dalam riwayatnya dari Usamah bin Zaid, dari

Nafi', dari lbnu Umar juga menyebutkan hal yang sama' Ibnu Abdul

Barr berkata, "Yang saya ketahui, tidak ada perbedaal pendapat

tentang hal itu. Abu Hurairah sendiri dalam riwayatnya tentang kisah

di atas, dalam kitab Muslim, mengatakan; bahwa orang yang

dimaksudkan adalah Utsman bin Affan, sebagaimana yang akan

dijelaskan setelah dua bab kemudian.

6r'rrii (kemudian ia memanggilnya). Artinya, Umar berkata

kepada orang Muhajirin yang baru masuk ke dalam masjid'

\:y fL"aij Uo* berapa fni?) Pertanyaan ini mengandung arti

teguran dan pengingkaran (akan perbuatannya), seakan-akan Umar bin

Khaththab berkata kepada orang Muhajirin tersebut, yaitu Utsman bin

Affan, "Kenapa kamu terlambat sampai jam ini?"

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh,

gariJr ), o:t1\3 (Apa yang mencegahmu untuk segero (pergi

masjid) shalat?)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Umar berkata, .tU t;

rtrijt ';d,;. o\?Y- iE, &rropo orong-orang itu terlambat datang

setelah adzan). Nampaknya Umarlah yang mengatakan itu semua, lalu

sebagian perawi menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lain.
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Maksud umar adalah, mengisyaratkan kepada mereka agar segera
pergi ke masjid untuk shalat Jum'at dan mendapat keutamaannya;
karena jika waktu tersebut habis, maka malaikat tidak menulis lagi
pahala mereka. Ini merupakan bentuk kiasan yang sangat baik,
sehingga utsman memahaminya dan tidak lagi terlambat datang untuk
melaksanakan shalat Jum'at.

t?t,cJ| gl $esungguhnya aku relah disibukkan pekerjaanku).

Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan, bahwa Utsman
pada waktu itu sibuk di pasar, dan ketika mendengar adzan dia
langsung pergi ke masjid. Yang dimaksud dengan kata nida'
(panggilan) adalah adzan ketika khatib sudah naik di atas mimbar
(adzan ke-2).

obg oi \)i * (ot" tidak sempat melakuksn opo-apo kecuali

hanya berwudhu). Artinya, aku tidak melakukan apa-apa setelah
mendengar adzan kecuali hanya berwudhu, hal ini menunjukkan
bahwa Utsman masuk ke masjid ketika Umar baru memulai
khutbahnya.

. 
ra:-|i'*irt (hanya berwudhu). Merupakan teguran kedua Umar

kepada Utsman setelah ia menengur atas keterlambatannya. Kini ia
menegurnya lagi karena tidak mandi Jum'at. Arti perkataan Umar
adalah "Kamu terlambat datang ke masjid sehingga kehilangan
keutamaan untuk segara pergi ke masjid, kamu juga hanya melakukan
wudhu sehingga kehilangan keutamaan mandi Jum'at". Teguran Umar
tersebut tidak dibantah oleh Utsman karena dia mengakui
keteledorannya sehingga terlambat pergi ke masjid. Adapun alasan

Utsman tidak mandi adalah karena dia sudah mendengar Umar
menyampaikan khutbahnya, sehingga dia segera pergi ke masjid agar
dapat mendengarkan khutbah tersebut. Mungkin menurutnya bahwa
mendengarkan khutbah adalah wajib hukumnya, wallahu a'lam.

f4 ii?" oS (Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi).

Seperti dalam hadits ini, dalam riwayat-riwayat yang lain pun tidak
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diseburtkan siapa yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mandi

kecuali dalan-r riwayat Juwairiyah dari Naf r'. itupun disebutkan

dengan lafazh'r|'i g (kami cliperintahkon).

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa Umar berkata

kepada Utsman, "la telah mengetahui bahwa kita diperintahkan

Rasulullah SAW untuk mandi shalat Jum'at. Selanjutnya Umar

mengatakan, "Kalian ini orang-orang Muhajirin pertama atau bukan?

Utsman nrenjawab, "Aku tidak tahu." Para perawi hadits ini tsiqah

(terpercaya), akan tetapi banyak mendapat kritikan. Tentang kisah ini,

dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Umar berkata,

"Apakah kalian belum mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah

bersabda, 'Apabila saluh seorung di antara kalian hendak pergi

melaksonctkon shalat Jum'ot, maka hendakloh ia mundi lerlebih

dahulu'." Seperti riwayat Abu Hurairah inilah, yang disebutkan dalam

kitab Shahih Bukhuri, Shahih Muslim, dan kitab-kitab shqhih lainnya,

yang mana zhahir hadits tersebut menunjukkan tidak adanya

spesifikasi sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang Muhajirin
pertama.

Pelaiaran vans danat diambil

Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadits ini, di

antaranya:

l. Khutbah dilakukan dengan berdiri dan di atas mimbar.

2. Seorang pemimpin harus mengawasi kondisi rakyatnya,

memerintahkan mereka demi kebaikan agama mereka serta

mengingkari orang yang merusak keutamaan meskipun dia

orang yang terpandang.

3. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada waktu khutbah tidak

merusak atau mengurangi nilai khutbah.

4. Tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas pada hari Jum'at

sebelum adzan shalat Jum'at berkumandang, karena Umar tidak
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5.

7.

melarang aktivitas di pasar setelah kejadian ini. Karena itulah,

Imam Malik menrbolehkan melakukan aktivitas di pasar

sebelum adzan Jum'at.

Keutamaan segera pergi ke masjid dapat diperoleh apabila telah
sampai di masjid sebelum adzan berkumandang.

Menyaksikan khutbah Jum'at tidak wajib, menurut pendapat

mayoritas madzhab Maliki.

Hadits ini juga merupakan dalil diwajibkannya mandi Jum'at,
karena jika hukumnya tidak wajib, maka Umar tidak akan

menghentikan khutbahnya dan menegur Utsman yang

meninggalkan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun demikian,
mandi bukanlah syarat sahnya shalat Jum'at (hal ini akan

dibahas pada bab selanjutnya).

Ketiga, Hadits Malik, dari Sufoan bin Salim dari Atha' bin
Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Tentang sanad hadits ini, para

perawi kitab Al Muu,aththa' sama sekali tidak berbeda pendapat

dengan Malik. Para perawinya adalah orang-orang Madinah. Dalam
silsilah periwayatannya terdapat para tabi'in yang menerima hadits ini
dari Sufyan dari Atha'. Ad-Darawardi mengikuti riwayat Malik, ia
juga meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, yang disebutkan dalam

kitab Ibnu Hibban. Abdurrahman bin Ishaq tidak sependapat dengan

Malik dan Darawardi, ia meriwayatkan hadits ini dari Sufu,an bin
Salim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan
Abu Bakar Al Marwazi dalam kitabnya pada pembahasan tentang

Jum'ah.

,;l3it tI-',P (mandi pada hari Jum'a|. Dari konteks hadits ini,

sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jum'at berkaitan dengan

hari Jum'at bukan berkaitan dengan shalat Jum'at, sebagaimana yang

telah dijelaskan. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi Jum'at
berbeda dengan mandi pada hari-hari yang lain sehingga harus disertai
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dengan piat, sebagaimana perkataan Abu Qatadah kepada anaknya, t1

t#J).'F X; ':6 yA ';;, 'ev;, ;;iS (tpubila ktrnttt melukukan

mantli ,lincrbah patla hari Jum'al, maka ulang,i ntandintu dengan nial

mancli Jum'et). Riwayat ini diriwayatkap Ath-Thahawi dan lbnu

Mundzir dalam kitab mereka. Perkataan ini juga diriwayatkan Imam

Muslim dalam bab Al Ghaslu Yaum Al Jum',at (mandi pada hari

Jum'at). Akan tetapi, zhahir hadits ini menunjukkan bahwa

barangsiapa mandi pada hari Jum'at, ia telah mendapatkan sunah

mandi Jum'at.

*J'F & f$ (Diwajibkan bagi setiap orong yang telah

bermintlti [dewasa]). Maksudnya adalah orang yang telah baligh.

Dalanr hadits ini disebutkan dengan kata ihtilaam (minrpi) bukan

dengan kata baligh, karena kata ihtilaarr lebih sering digunakan untuk

membedakan antara orang yang telah baligh dan belum. Hadits ini

juga menunjukkan bahwa wanita dibolehkan mengikuti shalat Jum'at,

sebagaimana yang akan dijelaskan setelah delapan bab kemudian.

Kata L*rr (wajib) yang ada dalam hadits ini dijadikan dalil wajibnya

mandi untuk shalat Jum'at, demikian dikatakan oleh Ibnu Mundzir

dari Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, dan yang lainnya. Pendapat ini

sama dengan pendapat Zhahiriyah, dan pendapat salah satu dari dua

riwayat yang diambil dari Ahmad. Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini

dari Umar, ia juga mengumpulkan hadits serupa dari mayoritas

sahabat dan tabi'in kemudian menelaahnya, akan tetapi ia tidak

mendapatkan seorang pun dari mereka yang mengungkapkan secala

terang-terangan diwajibkannya mandi untuk shalat Jum'at, yang ada

hanyalah ungkapan yang mengisyaratkan diwajibkannya mandi

tersebut, seperti p.rkutuun-S a'vd, z$t ir,-lp LU-ry ;i * O

(Aku tidak menyangka ada seorang muslim yang meninggalkan mancli

pada hari Jum'at).

Perkataan sa'ad ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan Al

Khaththabi dari Malik. Al Qadhi Iyadh dan yang lainnya mengatakan,
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"Pendapat seperti itu bukanlah pendapat yang terkenal pada madzhab

Malik." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "lmam Malik mewajibkan hal itu,

bahkan ia mengatakan bahwa barangsiapa tidak melaksanakannya

(mandi Jum'at), maka ia bukanlah pengikutku." Akan tetapi pendapat

Malik ini ditentang oleh pengikutnya sendiri.

Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Asyhab dari Malik,
disebutkan bahwa Malik pernah ditanya tentang hal itu, lalu dia

menjawab, "ltu baik, tapi tidak wajib." Sebagian ulama khalaf

menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah mewajibkan mandi untuk shalat

Jum'at. Ini merupakan satu kesalahan, sebab dalam kitab shahih-nya

Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan bahwa mandi untuk shalat

Jum'at hanyalah sunah, bukan wajib. Pendapat tersebut berdasarkan

hadits yang terdapat dalam kitab-kitab ulama sebelumnya.

Pensyarah kitab Al Ghaniyah karangan Ibnu Suraij menyebutkan

bahwa Imam Syaf i juga mewajibkan mandi untuk shalat Jum'at,

sehingga Ibnu Suraij sendiri terkejut. Sebab, Imam Syaf i sendiri

dalam kitab lr-Risalah -setelah menyebutkan dua hadits dari Ibnu

Umar dan Abi Sa'id- mengatakan, "Kata wajibun (diwajibkan) yang

terdapat pada hadits di atas memiliki dua kemungkinan arti. Pertama,

wajib yang apabila tidak dikerjakan maka seseorang tidak akan

mendapatkan pahala bersuci untuk shalat Jum'at. Keduo, wajib yang

berbentuk anjuran untuk menjaga kemuliaan akhlak dan kebersihan

ketika masuk masjid."

Imam Syaf i lebih cenderung kepada kemungkinan arti yang

kedua, berdasarkan cerita Utsman bin Affan dan Umar bin Khaththab

di atas. Apabila mandi Jum'at hukumnya wajib, niscaya Umar akan

menyuruh Utsman untuk mandi terlebih dahulu, akan tetapi ia tidak

melakukannya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berdua

memahami bahwa mandi Jum'at bukan wajib hukumnya, tapi sebagai

anjuran (targhib) dari Rasulullah SAW.

Dengan pendapat Imam Syaf i itulah kemudian mayoritas

ulama menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan hal itu, seperti,
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Ibnu Khuzaimah, Thabari, Thahawi, lbnu Flibban, Ibnu Abdul Barr,

dan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka menambahkan; para

sahabat Rasulullah SAW yang hadir pada saat itu sepakat dengan

Umar dan Utsman, bahwa mandi Jum'at bukan syarat sahnya shalat.

Al Khaththabi berkata, "Merupakan rjma' sahabat bahwa shalat

Jum'at tanpa mandi terlebih dahulu, hukumnya sah."

Imam Thabari juga mengatakan, ada sekelompok orang yang

mengatakan bahwa mandi bukan menjadi syarat sahnya shalat Jum'at,

bahkan wajib hukumnya, karena tujuannya adalah membersihkan

badan dan menghilangkan bau tidak sedap yang dapat menganggu

jamaah shalat Jum'at dan para malaikat. Hal ini sesuai dengan

pendapat yang melarang seseorang makan bawang putih jika hendak

menghadiri shalat jamaah. Pendapat ini ditentang dengan perkataan,

"Apabila hal itu benar (wajib), niscaya Umar akan menyalahkan

utsman." Jawabnya, bahkan Utsman telah dimaalkan karena tidak

sempat lagi mandi mengingat sempitnya waktu yang ada, atau bisa

jadi Utsman telah mandi ketika matahari mulai bersinar (pada

permulaan siang), seperti disebutkan dalam kitab Shohih Muslim

bahwa Hamran berkata, "Tidak ada satu hari pun yang dilalui Utsman

tanpa mandi."

Utsman tidak minta maaf kepada Umar, sebagaimana ia minta

maaf atas keterlambatannya. Hal itu karena Utsman telah mandi untuk

shalat jum'at, hanya saja masih terdapat tenggang waktu antara mandi

dan perginya ke masjid. Sedangkan yang afdhal adalah mandi

kemudian pergi ke masjid, tanpa ada tenggang waktu. Ibnu Mundzir

menyebutkan dari Ishaq bin Rahawaih, bahwa kisah tentang teguran

Umar kepada Utsman dari atas mimbar menunjukkan wajibnya mandi

Jum'at, karena Umar menghentikan khutbahnya hanya untuk menegur

dan memperingati Utsman di hadapan para jamaah. Jika mandi Jum'at

itu tidak wajib, niscaya Umar tidak akan melakukannya. Adapun

Utsman tidak meninggalkan masjid untuk mandi, itu karena sempitnya

waktu. Apabila Utsman mandi, maka ia akan ketinggalan shalat

Jum'at, atau mungkin Utsman telah mandi pada permulaan siang.
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Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, mayoritas ulama berpendapat
bahwa mandi Jum'at itu hukumnya sunah, mereka mengartikan
bentuk amr (perintah) itu berindikasi istihbob (disukai) dan bentuk
wuiub itu berindikasi ta'kid (penguat), sebagaimana lahiriah hadits $
,r;oi';f,J$'S;er ,7': |6) E 4t ?r_ $T (Barangsiapa yang

hanya berwudhu pada hari Jum'at, maka ilu dibolehkan; tlan
barangsiapa yong mandi, maka hal itu lebih boik).

sanad hadits ini tidak bertentangan dengan sanad-saned hadits
yang telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Daqiq mengatakan, bahwa
mereka menakwilkan hadits ini dengan penakwilan yang tidak sesuai,
seperti penakwilan kata wajib dengan suquth (tidak wajib). Sebagian

ulama menakwilkan kalimat J,l,i'ptt (mandi itu rebih baik), yaitu

bahwa mandi itu menjadi lebih baik apabila dibarengi dengan wudhu.
Maka selain mandi, wudhu juga diharuskan.

Hadits ini memiliki banyak jalur, jalur yang paling terkenal dan
diakui adalah jalur Hasan dari Samurah, yang diriwayatkan Imam
Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

. Suatu pendapat mengatakan, bahwa hadits ini memiliki dua
cacat. Pertoma, hadits ini diriwayatkan oleh Hasan selasa ,an'anah.

Kedua, banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hadits ini.
Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Anas, Thabrani
dari jalur Abdurrahman bin Samurah, Al Bazzar dari jalur Abu Sa'id,
dan Ibnu Adi dari jalur Jabir. Semua jalur ini dha'f(lemah).

Sebagian membantah kebenaran hadits di atas dengan
menggunakan hadits lain -yang akan disebutkan pada bab berikutnya-
sebagai argumen, dimana dalam hadits itu terdapat kalimat, ';.-'-iii
q ,1*J-'oii flenaaHah membersihkan gigi dan memaksi wangi-

wangian). Al Qurthubi mengatakan, lahiriah hadits ini menunjukkan
bahwa membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian juga
diwajibkan untuk shalat Jum'at, karena kedua kalimat disebutkan
dalam hadits. la melanjutkan, "Padahal, keduanya bukan suatu
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kewajiban. Demikian kesepakatan para ulama. Sama halnya dengan

mandi yang juga bukan suatu kewajiban, karena tidak dibenarkan

menyatukan hukum wajib dengan hukum sunah dalam satu kalimat."

Pendarpat ini sebelumnya juga telah disebutkan oleh Ath-Thabari dan

Ath-Thahawi. Ibnu Al Jauzi mengomentari pendapat mereka, dia

mengatakan, "Menyatukan hukum wajib dengan hukum sunah dalam

satu perkataan adalah diperbolehkan, khususnya apabila dalam

perkataan tersebut tidak dikatakan dengan jelas autentisitas

hukumnya." Ibnu Al Manayyar dalam kitabnya Al Hasyiyoh

mengatakan, "Jika benar bahwa yang dimaksud dengan wajib itu

adalah .fardhu (apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan

berdosa), maka bagaimana mungkin dapat disatukan perkara yang

wajib dengan yang sunah dalam satu perkataan. Karena itulah,

pendapat yang mengatakan bahwa memakai wangi-u'angian untuk

shalat Jum'at hukumnya wajib (dalam artian fardhu) menurut ijma'

ulama adalah pendapat yang tidak benar."

Sufyan bin uyainah dalam kitabnya Al Jamil dengan sanad

yang shahift menyebutkan bahwa Abu Hurairah RA mewajibkan

memakai wangi-wangian untuk shalat Jum'at. Pendapat inilah yang

kemudi an dianut oleh kelom pok Azh-Zhahiriyah.

Dalam satu hadits dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan

secara ntarfu'oleh Imam Muslim disebutkan, i i*t;t';#\i'b'i i
'n * 

'*3ft 'C'Ltt *iJ G1 (Barangsiapa bent'udhu dan

memperbaiki wudhunyo, kemudian ia pergi shalat Jum'at, dan

mendengarlun khutbah dengan baik, niscaya dia akan diantpuni).

Imam Al Qurthubi berkata, "Penyebutan kata wudhu, pergi ke

masjid, dan mendengarkan khutbah dengan baik dan teratur,

menunjukkan bahwa pergi shalat Jum'at hanya dengan berwudhu

adalah diperbolehkan." Ia juga mengatakan, bahwa tidak

disebutkannya "mandi" dalam hadits ini, bukan berarti hadits ini

menafikan perintah untuk mandi Jum'at, karena dalam riwayat lain

yang terdapat dalam kitab Shahihsini, hadits ini diawali dengan lafazh

g2 
- TATIIT'L BAARI



J:-*t ;1. (Burangsiupo mundi). Karena itulah, sebagian pendapat

mengatakan bahwa kata "wudhu" itu disebutkan bagi orang-orang
yang telah mandi pada pagi harinya, sehingga ketika menjelang shalat

Jum'at, ia hanya berwudhu.

Suatu hari lbnu Abbas ditanya, "Apakah mandi Jum'at itu wajib
hukumnya?" Dia menjawab, *Tidak, tapi lebih baik jika dikerjakan.

Jika tidak juga tidak mengapa, karena hukumnya tidak wajib. Akan
tetapi aku beritahukan sebab disyariatkannya mandi Jum'at, yaitu

pada saat itu para sahabat bekerja dengan memakai pakaian yang

terbuat dari wol, dan memakainya juga dalam shalat. Pada saat itu
masjid masih sempit, sehingga kehadiran mereka menganggu sahabat

Rasulullah SAW yang lain, maka Rasulullah SAW pun berkata, 6
f;-AA ifr r.ii i,ri r11 ,rrlr lWahai kcum Muslimin! Mandilah kalian

pada hori ini [Jum'otJf Ibnu Abbas melanjutkan, ,.r,::ijU ir' 'e #
Lr;ir 'e3i ,,1;t, ,:ftj ,:b,'* f*:i (Kemudian Attah sw
melimpahkan keboikan kepada mereka. Semenjak itu para sahabat
tidok memakai pakaian wol lagi, meninggalkan pekerjaan mereka

be.berapa woktu sebelum adzan berkumandang dan meluaskan

masjid). Diriwayatkan Abu Daud dan Thahawi dengan sanad yang
hasan.

3. Memakai Wangi-Wangian ketika Shalat Jum'at

'ta:,i :)v * *j *'rti ,J;'G:Gtri # / r* *
?,r' ; ?7.,F,:Jv'i-) *Xt Jb ^)tt J;,,b
ti 1k Jtt *b;r tf + "F- o?r"fi-'olrj ,iX l, *
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fi WG.p-lir

rr* fi; ,:r ii..irJt -;

a,, t n . a t .o E t..
c^ !->-.1 rl Jrl 4ljti

J.J\-

t "1 .. 
| .o ti.'$,rt Jt.a,lt t|i') ,"u()

880. Dari Amr bin Sulaim, dia berkata: Saya menyaksikan

(mendengar) Abu Said, dia berkata: Saya menyaksikan Rasulullah

SAW bersabda, "Mondi pada hari Jum'at adalah u,aiib bagi orang
yang suduh baligh, begitu juga menggo.sok gigi, dan ntentakai wongi-

wangion jika memungkinken." Amru bin Sulaim berkata, "Aku
bersaksi bahwa mandi itu hukumnya wajib, sedangkan menggosok

gigi dan memakai wangi-wangian, maka Allah Maha Tahu apakah

wajib atau tidak, akan tetapi demikianlah yang disebutkan dalam

hadits."

Keteransan Hadits:

(Bab memakai wangi-u,angian pada hari Jum'at). Dalam hadits

ini tidak dijelaskan hukum memakai wangi-vvangian, apakah wajib

atau tidak.

menunjukkan bahwa ia (Amru) benar-benar mendengar langsung dari

Abu Sa'id. Ibnu At-Tin berkata, "Kata Asyhadu diucapkan sebagai

penguat riwayat ini." Ada sebagian perawi hadits yang menyisipkan

nama seseorang antara Amru bin Sulaim dengan Abu Said,

pembahasan ini akan dijelaskan.

|F- ;t?: (hendaknya mengosok gigi). Artinya mengosok gigi

dengan siwak.

't 't ul (apabilo memungkinkan). Kalimat ini berkaitan dengan

memakai wangi-wangian, artinya apabila memiliki wangi-wangian,

maka pakailah. Dalam riwayat Muslim dikatakan, )5"g..:yit o, n;-1
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iir.l, t i'jj a=b (Hcntlakluh memakui wangi-wangicm yung

dimiliki dan mampu ntentlapctlkunnya walaupun itu minyak u'angi

unluk wanilu). Walaupun sebenarnya memakai minyak wangi wanita

hukumnya makruh, akan tetapi diperbolehkan apabila tidak ada lagi

minyak wangi. Hal ini menunjukkan perintah menggunakan wangi-

wangian adalah sesuatu yang sangat dianjurkan (muakkad). Akan

tetapi apabila harus mengunakan minyak wangi wanita. maka

hendaklah sekedarnya saja.

yang dimaksud Amru di sini adalah Ibnu Sulaim yang

hadits ini secara maushul.

'-A$ ig,f' $i: (Adapun menggosok gigi dan

men

Adapun

wayatkan

'rbi iij6
memakai wangi-wangian, maka Allah lebih tahu hukumnya). lni
menguatkan kesimpulan pada pembahasan yang lalu, bahwa adanya

huruf athof (penghubung) pada satu kalimat tidak berarti hukum satu

perkara dengan perkara lain yang disebutkan dalam kalimat yang

sama dapat disatukan. Dalarn hadits ini Rasulullah SAW hanya

mewajibkan mandi, sedangkan menggosok gigi dan memakai wangi-

wangian tidak.

Ibnu Al Manayyar berpendapat, bahwa konteks hadits ini

memiliki dua kemungkinan. Pertama, hukum menggosok gigi adalah

wajib karena di-athaf-kan (dihubungkan) dengan kewajiban mandi.

Kedua, hukumnya adalah sunah. Pendapat pertama yang mewajibkan

menggosok gigi dan memakai wangi-wangian akan dibahas secara

rinci pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada pembahasan hadits

yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari Khalid bin Yazid. Beliau

berkata, "-ft Pt ol lMandt Jum'at hukumnya wajib). Kemudian dia

mengatakan, ,-i.Jt U '".*'" oft lri;t (bersiu,ak dan hendaknya

memakai wangi-w angi an).

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, .-j.Jt 4 f*?t
(Pakailah wangi-wangian jika ada), akan tetapi Ibnu Abbas ragu akan

hukum wajibnya memakai wangi-wangian untuk shalat Jum'at. Ibnu
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Al Jauzi n-rengatakan, kemungkinan kalimat, .-5.Jr 'U ",t*.'" o\'!lt t)

(henduknya menggtsok gigi dan memakai wangi-ruongion) adalah

perkataan Abu Sa'id yang dimasukkan perawi ke dalam sabda

Rasulullah SAW.

4. Keutamaan Hari Jum'at

,Jv'.r-j y il, Jt" ^)tt'J;., oi'^y fit *u;i}} gi *
vt d:i '*".i Ce ?, i zltL)tjb zAr {r'pa ,7

:ilt €. Ct, uj ,i7.a"; Ce *.t!r e;Jr *q att
k* -g7 !u, ,r, at, di ,iJ'u:t ;-/; ldllo

,ty .*;"] C* ,a' :ilt € cL;', ,Le;
.i'rt ;*,--u- aixi' o'rz; ic$t

.t

cJuJt

ej

er

881. Dari Abu Hurairah RA mengatakan kepada kami bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiap(t yong mendi pada hari
Jum'at seperti mandi Jinabah, kemudian dia pergi shalat Jum'at
(sebagai orong yang pertamo dalang maka seperti orang yang

berkurbon seekor Unta, dan barang siapa yang datang kedua samo

seperti orqng berkurban seekor sapi, barangsiapa yang datang ketiga

sama seperti orang berkurban seekor biri-biri yang bertanduk,

barangsiapa yang datang keempat sama halnya dengan orang yang

berkurban oyom, barangsiapa yong datong kelima sama dengon

orang yong berkurban sebutir telur. Apabila Imam telah keluar rumah

untuk pergi ke masjid, maka pora malaikat pun hadir ikut

me nde n gar kan khut b ah."
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Keterangan Hadits

(Bab Keulamaan Hari ,Jum'al). Dalam bab ini, Imam Bukhari
meriwayatkan hadits Malik yang berasal dari Sumay, dari Abu shalih,
dari Abu Hurairah RA, yang berbunyi, Ct, j a;);it p'j-'):*t q
(Barangsiapa mandi pada huri Jum'at, kemudian ia pergi [untuk
melaksanakan shalot Jum'atJ). Semua perawi hadits ini adalah orang-
orang Madinah. Hadits ini, selain menjelaskan pentingnya segera
berangkat shalat Jum'at, juga menjelaskan bahwa dalam ibadah
Jum'at seorang hamba juga dituntut untuk menggunakan hartanya
(seperti wangi-wangian, minyak rambut, dll). Dari sinilah kemudian
dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian pada setiap shalat.

'j:-*r 
9e 

(Barangsiapa mandi). Mencakup laki-laki, perempuan,

budak, atau orang yang merdeka.

lqt ,P (Mancli Janabah). yang dimaksud bukanlah mandi

Junub, tetapi mandi seperti mandi Junub dengan membasahi seluruh
anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat
88, 9ti.LJr 7 # ,fs @adahal ia berjalan seperti berjalannya awan).

Dalam riwayat Juraij dari Sumay disebutkan, !.dt q '€'sli'J.J;ti
(maka salah seorong dqri kalian mandi dari janabah).

Menurut mayoritas ulama, maksud tasybih (persamaan) dalam
konteks hadits ini adalah persamaan cara mandi bukan hukum mandi.
Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud hadits ini adarah
melakukan jima' pada hari Jum'at, maka bagi orang yang
melakukannya harus mandi junub sebelum melaksanakan shalat
Jum'at.

Adapun hikmah mandi sebelum shalat Jum'at adalah supaya
merasa nyaman ketika melakukan shalat sehingga menambah
kekhusyukan. Perintah mandi pada hari Jum'at ini juga ditujukan
kepada kaum wanita.
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.t

t\ "i (Kcmudian pergi). Dalam kitab Al Muu'aththa'

ditambalrkan dengan kalimat j;!i a;ru' u! @acla jum pertanta).

'i5U. qj 6(St @aka ia seperti orong yang berkurbun seekor

unta). Artinya, orang yang menyembelih seekor unta untuk

disedekahkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian

ulama mengartikan orang yang pergi ke masjid untuk melakukan

shalat Jum'at pada jam pertama, maka seperti orang yang melakukan

kurban dengan menyembelih seekor unta. Dalam riwayat Ibnu Juraij

dikatakan, i:llr'e i\t o1 olt @aginya pahala seperti seekor unta).

Maksudnya apabila pahala itu diwujudkan maka seperti seekor unta.

Hadits ini hanya menerangkan tentang perbedaan pahala antara

orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, yaitu

dengan perbandingan antara unta bagi orang yang pergi pada jam

pertama dan sapi bagi yang pergi pada jam kedua. Dalam hadits

mursal yang diriwayatkan Thawus, disebutkan, .* i:ilt -b ,Y
'o'ri)t *.>b (Seperti keulama1n orong yang bersedekah unto otas

orong yang bersedekah sapi). Begitu juga dikatakan oleh Az-Zrthri

dalam bab "Mendengarkan Khutbah" dengan lafazh, €y- *lt F
'-.,, , , , , ----r--\ o^-^^-'u* (seperti orang yang berkurban seekor unta) Sepertinya yang

dimaksud dengan kurban dalam riwayat ini adalah membawa hewan

ke Ka'bah untuk dijadikan kurban.

At-Thaibi berkata, "Lafazh ihdaa' berarti ta'zhim

(mengagungkan) hari Jum'at. Adapun segera pergi melaksanakan

shalat Jum'at adalah seperti orang yang menyembelih hewan kurban.

Maksud unta dalam hadits ini adalah unta jantan atau betina, karena

ta' marburhah pada lafazh 1i::u.; uut<an menunjukkan jenis betina,

tetapi berarti seekor.
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Ibnu ArTin menceritakan dari Imam Malik yang merasa heran

terhadap orang yang mengkhususkan lafazh 1i;.r1 aengan arti unta

betina.

Al Azhari dalam kitabnya Syarh Alfazh Al Mukhtashar
mengatakan, bahwa bodanah itu hanya dari jenis unta, sedangkan
hadyu adalah dari jenis unta, sapi dan kambing.

Imam Nawawi berkata, "Badanah adalah sebutan untuk unta,
sapi, dan kambing." Dalam kitab Ash-Shihah dikatakan, ,,Bodanah

adalah unta dan sapi yang disembelih di kota Makkah, karena orang-
orang Arab menamakannya demikian. Adapun yang dimaksud dengan
badanah dalam hadits ini adalah unta, demikian kesepakatan ulama.
Imam Haramain berkata, "Badanah adalah unta Allah SWT
mensyariatkan untuk menyembelihnya sebagai kurban, kemudian
Allah SWT membolehkan menyembelih sapi atau tujuh ekor kambing
untuk berkurban sebagai ganti unta."

Muhammad bin Habib mengatakan bahwa yang benar adalah

membacanya dengan huruf dal yang ber-har akatfathah (a.85)

Dalam hal ini timbul permasalahan, sebab berkurban tidak dapat

menggunakan ayam atau telur. Al Qadhi Iyadh menjawab
permasalahan ini dengan mengikuti pendapat Ibnu Baththal, dia
mengatakan bahwa apa yang disebutkan sesudahnya (ayam dan telur)
mempunyai hukum yang sama dengan kata yang disebutkan
sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Hasyiyah-nya membantah
pendapat ini, dia mengatakan bahwa syarat dibolehkannya
menetapkan hukum sesuatu yang disebutkan sesudahnya seperti
hukum apa yang disebutkan sebelumnya, adalah apabila sesuatu itu
tidak disebutkan dengan lafazhyang sharih (elas).

Adapun pendapat yang benar adalah yang disebutkan dalam
madzhab Syaf i, Hanafi, dan Hambali. Mereka mengatakan bahwa
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makstrd berkurban adalah tuqarrub (mendekatkan diri kepada Allah),

dan hal ini dapat dilakukan baik dengan nrenyembelih binatang yang

besar; seperti unta, sapi, dan tujuh ekor kambing, atau dengan

binatang yang kecil; seperti ayam atau telur. Pendapat ini dikuatkan

oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan berkurban adalah

sedekah, dan sedekah dapat dilakukan dengan harta yang banyak

ataupun yang sedikit.

'S'ilr ,t1l,.Z;- i3.;Nj' a'*, iayt {; t$ @pabila imctm tetcrh

keluar rumah unluk pergi ke masjid, maka malaikut pun hadir untuk

mendengarkan khutbah). Dari potongan hadits ini, Al Mawardi

menyimpulkan bahwa seorang imam tidak disunahkan segera datang

ke masjid. Ada juga yang mengatakan bahwa imam disunahkan masuk

dari pintu yang dekat dengan mimbar.

Pendapat ini tidak begitu jelas, karena seorang imam mungkin

saja datang lebih cepat ke masjid tapi tidak keluar terlebih dahulu dari

tempat yang telah disediakan sampai datang waktunya.

Dalam riwayat Az-Zuhri ditambahkan, '& fljb lMereka

(malaikat) melipat (ntenutup) buku catatan amal merekct). Dalam

riwayat Muslim disebutkan , o'J";r- fr:i?3 ''i,LLl fj* iu'lr * ttY

';'ihr 
lXetika khatib cluduk r\i alas mimbctr, molaikat pun melipctt buku

catatan emal, lalu datang mendengarkan khutbah). Hadits ini
mengisyaratkan, bahwa para malaikat mulai menuliskan amal

perbuatan manusia ketika khatib keluar rumah menuju masjid sampai

khatib duduk di atas mimbar. Saat itulah para malaikat mulai

mendengarkan khutbah.

Az-Zuhnjuga meriwayatkan, uV ,*Uar .Ai f:;i r iy iri ri1
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j]li, j]'li o:t{S;- -r,.;ir ,a6. (pada hari Jum'at malaikar berdiri di

depon pintu masjid unluk

masuk masjid). Hadits ini
Sumay yang disebutkan

menulis orong-orang yang lebih dahulu
juga diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari

dalam kitab Nasa'i. Hadits ini juga



diriwayatkan oleh Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, |)S 
'nl':\tt'')\\i I&" y* ,,;lir ?ti.( i q6. (pacta setiap pinru masuk

masjid berdiri dua malctiknt yang bertugcrs untuk menulis orang-orong
yong lebih dahulu masuk ke masjid). Seolah-olah makna yang

dimaksudkan dalam kalimat, .rr=:;,ir qS. ,rb (di depan pintu masjid)

adalah jenis pintu.

Dalam hadits lbnu Umar dijelaskan tentang sifat shuhuf (buku
catatan amalan) tersebut, yang diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab
Al Hilyah dengan lafazh, ii u + -i(irJ ?nt u;. e;i,ar ij_ o€ t1

ii q ilIlli fupatih aatong hari Jum"ot, makn'Attah orungutu,

maloiknt-molaikat yang ada bersomanya lembaran-lembaran dari
cahoya dan pena (qalam) dari cahaya). Hadits ini menjelaskan bahwa
malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal
perbuatan manusia pada hari Jum'at bukanlah malaikat hafazhah
(malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia sehari-hari).
Adapun yang ditulis oleh para malaikat adalah perbuatan-perbuatan
yang berkaitan dengan shalat Jum'at; seperti, kedatangan ke masjid,
mendengarkan khutbah, dzikir, doa-doa, kekhusyu'an, dan
semacamnya.

Dalam riwayat lbnu Uyainah dari zuhri disebutkan di akhir
hadits, :fut 'A.|4 Uri U,\ A. ,v * (Barangsiapa datang

setelah khatib selesai berkhutbah, maka ia datang untuk memenuhi
hak shalat). Pada akhir riwayat Ibnu Juraij dari Sumay ditambahkan di
bagian akhirnya, $ y isl,': c;;Uit d. i 'i '* 'a\ 'g;tt s1t
(Barangsiapa mendengarkon khutbah dan tidak berbicara, maka akan
diampuni (dosa-dosanya) antara dua Jum'at dan ditambah tiga hari).
Dalam hadits dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya juga

disebutkan, lr, os'ol'#Ji ,i'tii trl^ti; 6 :"pt) l!,:i>ar'cr.i|*
y6 Ai ok'oV ,ytti (e o'€ i* 9yi $rtogion *rtor*rr berkata

kepada sebagian yang lain, "Apa yang menahan (menyebabkan
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

lerlambul) si./ulan?" Kemudictn molaikal herdoq, "Yq Alluh! Apabila
orung ini sesal, maka berilah pelunjuk; apahila miskin, ntuku berilah
kekayuan, dan apabila sakit, maku berilah kesembuhan. ").

Pelaiaran yang dapat diambil

l. Anjuran mandi pada hari Jum'at dan keutamaannya.

Keutamaan segera pergi ke masjid untuk melakukan shalat
Jum'at.

Keutamaan itu akan diperoleh bagi orang yang mengerjakan
keduanya (mandi dan segera ke masjid).

Hadits ini menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa
keutamaan tersebut diperoleh dengan segera datang ke masjid
tanpa ada batasan mandi terlebih dahulu.

Keutaman seseorang itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan amal
perbuatannya.

Syariat tidak mencela orang yang bersedekah dengan harta yang
sedikit.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berkurban unta
lebih baik daripada mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan
berkurban sapi.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Malik
membedakan dua cara ber-taqarrub dengan membedakan tujuannya,
karena asal disyariatkannya berkurban adalah untuk mengenang kisah
Dzabih (kisah Nabi Ismail yang disembelih Nabi Ibrahim atas perintah
Allah) yang akhirnya diganti dengan kambing. Adapun tujuan
berkurban adalah membagikannya kepada orang-orang miskin, maka

sangat sesuai apabila kurban tersebut berupa unta.
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Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya melaksanakan shalat

Jum'at sebelum tergelirrcirnya matahari. Adapun perbedaan mengenai

hal ini akan dijelaskan setelah beberapa bab.

Letak landasan dalil hadits pada bab ini adalah bahwa waktu

tersebut (Jum'at) dibagi menjadi lima bagian, kemudian dilanjutkan

dengan keluarnya imam; dan keluarnya imam pada awal waktu Jum'at

adalah keluar pada jam keenam, yaitu sebelum tergelincirnya

matahari.

Namun hal ini dijawab, bahwa dalam semua jalur periwayatan

hadits ini tidak disebutkan pergi ke masjid untuk shalat Jum'at pada

awal siang, sehingga dengan demikian kemungkinan awal waktu yang

pertama adalah waktu untuk melakukan persiapan; seperti mandi dan

lainnya. Untuk itu, awal waktu yang kedua adalah waktu mulai

berangkat ke masjid. Dengan demikian, akhir waktu yang kelima

adalah mulainya matahari condong (tergelincir), sehingga tidak ada

kemusykilan dalam hal ini.

Pensyarah kitab Al Mukhtashar, Shaidalani, mengatakan bahwa

jam atau waktu pertama adalah waktu Dhuha. Dalam hal ini ada dua

pendapat dalam madzhab Syaf i:

Pertama, waktu segera pergi shalat Jum'at adalah mulai

terbitnya matahari.

Keduo, adalah mulai terbit fajar.

lmam Syaf i berpendapat bahwa mandi Jum'at akan

mendapatkan pahala jika dilakukan setelah terbit fajar.

Dalam riwayat Ibnu Ajlan dari Sumay dari jalur AI-Laits

disebutkan tambahan antara kata "ayam" dan "telur", yaitu burung.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Su$an bin Isa dari Ibnu

Zaniawaihdalam kitab At-Targhib dengan lafazh, :'lilt i\UAt Afi
ij;Air Jl. Pt * J\ig' Jl (Seperti orans yang berkurban unta,

sapi, kambing, burung besar, dan burung kecil.).
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I-ladits ini juga diriwayatkan secara mursal oleh 'fhawus yang

disebutkan dalam kitab milik Sa'id bin Manshur. Dalam kitab milik
Nasa'1, hadits inijuga disebutkan dengan: dari Zuhri, dari Abdul A'la,
dari Ma'mar dengan tambahan "bebek" antara kambing dan ayam.
Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Abdunazzag, dan dia adalah
orang yang lebih akurat dari Ma'mar. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa keluarnya seorang imam dari rumah untuk ke
masjid adalah setelah jam atau waktu keenam.

Demikian itu berdasarkan pengertian bahwa yang dimaksud
dengan waktu adalah waktu yang telah diketahui manusia. Apabila
yang dimaksud adalah seperti itu, maka perlu penelitian yang lebih
mendalam, karena musim panas pasti berbeda dengan musim dingin,
dan hal ini menimbulkan kemusykilan menurut AI Qaffal. Al eadhi
Husain dalam menanggapi pendapat Qaffal mengatakan. bahwa yang
dimaksud dengan waktu pada hadits ini adalah yang tidak dibedakan
dengan adanya perubahan panjang (lama)nya siang dan pendeknya
malam, atau panjang (lama)nya malam dan pendeknya siang.

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan hadits Jabir secara marfu'
yang di-sftahih-kan Al Hakim dengan lafazh, if;t-';b t3t.y,e:,)t ii-
(Hari jum'at itu adalah l2 jam). Hadits ini sekalipun tidak disebutkan
dalam bab "Keutamaan Segera Pergi Shalat Jum'at", tetapi ia
memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan waktu.
Satu pendapat mengatakan, bahwa yang dimasud adalah keterangan
tentang tingkatan orang-orang yang segera pergi ke masjid mulai pagi
hingga tengah hari, yang terbagi dalam lima bagian.

Imam Al Ghazali membagi waktu berangkat ke Masjid pada hari
Jum'at menjadi lima bagian:

1. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari.

2. Mulai terbit fajar sampai matahari meninggi.

3. Mulai terbit fajar sampai sinar matahari menyebar,
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4.

5.

Mulai fajar terbit sampai kaki terasa panas (karena panas

matahari).

Mulai terbit tajar sampai matahari condong (zawal).

Ibnu Daqiq A[ Id mengatakan, bahwa penafsiran waktu dengan
waktu yang telah diketahui secara umum lebih diutamakan. Kalau
tidak demikian, maka penyebutan jumlah di atas tidak memiliki
makna yang berarti, karena tingkatan tersebut berbeda-beda.

Sebagian pengikut lmam Malik dan Syaf i berpendapat, bahwa
yang dimaksud dengan waktu yang lima adalah sebagian kecil dari
waktu, yang dimulai dengan meningginya matahari dan diakhiri
dengan duduknya khatib di atas mimbar. Mereka mengatakan, bahwa
yang dimaksud waktu adalah bagian masa yang tidak terbatas. Seperti
seseorang yang mengatakan, "Aku tiba pada waktu ini.',

Ct t (kemuaran pergi). Lafazh ini menunjukkan bahwa

permulaan pergi shalat Jum'at adalah ketika matahari mulai condong.,
karena hakikat rau'aaft (pergi) adalah mulai dari matahari condong
hingga akhir siang, sedangkan ghadwu adalah mulai awal siang
hingga matahari condong.

Al Azhari mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa raafua

hanya berarti pergi setelah matahari condong, karena orang Arab
menggunakan kata raafua (pergi) untuk setiap waktu. Al Azhari
melanjutkan, bahwa kata raafua (pergi) adalah bahasa yang digunakan
penduduk Hijaz. Abu Ubaid dalam kitabnya Al Gharibiin
menyebutkan hal yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat mereka ini membantah
pendapat Ibnu Al Manayyar, yang mengatakan bahwa kata rav,aah
(pergi) dalam bahasa Arab tidak hanya digunakan untuk menunjukkan
perbuatan yang dilakukan pada awal siang. Ia melanjutkan, bahwa
penggunaan kata raaha dengan arti ghuduw (pergi pagi-pagi) tidak
pernah terdengar dan tidak ada dalil yang menguatkannya. Saya
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sendiri tidak pernah mendengar penggunaan kata rutvuuh dalam

hadits-hadits tentang hal ini kecuali hadits yang diriwayatkan Malik
dari Sumay. Ibnu Juraij juga telah meriwayatkan hadits ini dari Sumay

dengan lafazh ghadan (besok). Dalam riwayat Salarnah dari Abu

Hurairah, hadits ini disebutkan dengan lafazh, g!"J,i *t di'5|:r,Jr
u.t.lororg yang segera pergi unfuk shalat Jum'af seperli orung yang

berkurban seekor unta). Hadits ini di-shahih-kan Ibnu Khuzaimah.

Dalam riwayat Samurah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan,
al.t)t yrS #t e a,i.*j;r ,y t::o n' & n' 'J"s-'t +'-*

(Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yong ntenyegerakan

pergi ke masjid unluk shalat Jum'at seperti orang yang berkurban

unta). Dalam riwayat Abu Daud dari Ali disebutkan secara ntarfu', ts1

76,rb',#'a!;g:*lr r*'r,orr\i Slgs-r1 Cgt ?n 4tiy"os
i&tt ,t'h), lL Uja; 135 ",.;.i' (Apabita tiba hari Jum'at

syetan-syetan pergi dengan membawa bendera ke posar-pasor,

sedangkan para malaikat duduk di depan pintu masjid dan mencatat

bahwa fulan mosuk masjid pada jam (waktu) pertomu dan fulan
masuk masjid pada jam (waktu) kelua).

Semua hadits tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud

dengan kata rqu,aafu adalah dzahaab (pergi). Ada pendapat yang

mengatakan, bahwa maksud kata rawaah adalah isyarat bahwa

perbuatan yang dimaksud dilakukan setelah matahari mulai condong.

Untuk itu orang yang pergi ke masjid untuk shalat Jum'at disebut

raa'ifu, sekalipun waktunya belum memasuki waktu rawaft,
sebagaimana orang yang pergi ke Makkah dinamakan ftaajjan (orang

yang menunaikan haji).

Ahmad dan Ibnu Habib, pengikut madzhab Malikiyah, sangat

tidak setuju dengan apa yang dinukil dari Imam Malik, bahwa segera

pergi ke masjid untuk shalat Jum'at adalah makruh hukumnya. Ahmad

mengatakan, bahwa pendapat ini sangat bertentangan dengan hadits

Rasulullah SAW. Sebagian pengikut Imam Malik berdalil dengan
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sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, ,#t P
(seperti orong yang berpergian). Hal ini, karena asal kata tahjiir
(berpergian) berarti As-Sair .fil Hctajirah (bepergian pada waktu
tengah hari). Pendapat ini dibantah, bahwa yang dimaksud dengan

tahjiir dalam hadits ini adalah At-Tabkiir (menyegerakan),

sebagaimana dijelaskan oleh Al Khalil dalam pembahasan tentang

Mawaqiit (waktu-waktu shalat). Dalam kitab Al Hasyiyah, Ibnu Al
Manayyar mengatakan, bahwa kata ini juga dapat diambil dari kata

Hijjiir yang artinya membiasakan untuk mengingat sesuatu. Ada
pendapat yang mengatakan, bahwa kata ini berasal dari kalimat
Hajara Al Manzil (pergi meninggalkan rumah), akan tetapi pendapat

ini sangat lemah. Imam Al Qurthubi berpendapat bahwa yang benar,

kata tahjiir berasal dari kata Al Haojirah yang berarti melakukan
perjalanan pada tengah hari, dan itu bisa terjadi baik sesudah matahari

condong atau sebelumnya.

At-Turabisyti berpendapat bahwa menjadikan waktu dimana
matahari mulai meninggi dan cuaca agak panas merupakan sifat dari
Al Hajiira&, berbeda dengan setelah matahari condong dimana panas

matahari mulai berkurang. Adapun digunakannya kata tahjiir dengan

makna permulaan siang adalah berdasarkan perkataan Ibnu Al A'rabi
kepada orang-orang Arab, yang disebutkan dalam kitab Nawadir,
.'., .. ..'-.rt..
yl,ttt ,2z4i tl1f.*.' 

S.Uugiun pengikut Malik juga berdalil bahwa jika yang

dimaksud dengan waktu adalah waktu yang sesaat, bukan waktu yang

panjang, maka tidak ada perbedaan antara kedua kata di atas.

Pernyataan ini dijawab oleh perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya

Syarh Al Muhadzdzab, bahwa persamaan yang ada bukanlah pada

kedua kata di atas, akan tetapi pada badanah (unta) dan tingkat sifat-

sifatnya.

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat lbnu Ajlan, dimana orang

yang berkurban seekor unta disebutkan dua kali, ,y'fj UU.;n p'S
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aSU.1:i $eperli orang yang herkurban seekor unta, dan seperti orung

yang berkurban seekor unla). Hadits ini tidak bertentangan dengan

hadits riwayat Ibnu Juraij irt; ATli zbt-,ll )\fl Qcermulaan dan akhir

waktunya adalah soma) karena penisbatan taswiycth (persamaan)

tersebut adalah kepada unta, bukan kepada waktu, sebagaimana telah
disebutkan. Selain alasan di atas, orang-orang yang memakruhkannya
(segera pergi ke masjid untuk shalat Jum'at) juga beralasan bahwa

segera pergi ke masjid dapat menyebabkan ----orang yang berada

dalam masjid lalu mempunyai hajat- melangkahi pundak orang-
orang (amaah) yang hadir ketika kembali setelah menyelesaikan

hajatnya. Alasan ini dijawab, bahwa kondisi seperti ini tidak dilarang,
karena ia melakukannya untuk memenuhi haknya. Tetapi kesalahan
itu adalah bagi orang yang terlambat datang untuk melaksanakan

shalat Jum'at, lalu dia melangkahi pundak-pundak jamaah yang hadir.
Wallahu a'lam

5. Bab

,t'^:jJjr t; ;+X- i t; & i:t q', ;'ci i';-'; ,r.i r,
f try 1.,& rtr u7., 

=Ut 
; ';L ,rr- S*;'5.;

'li ,i* LV; itllr '.;; ti yf 'f L; ,j,}t]w r;:yilt
z;:it Jt €Li c,rri1 iJv:r,1r * dt & dtt*

c

882. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa ketika Umar bin
Khaththab RA menyampaikan khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang laki-
laki masuk ke dalam masjid Umar berkata, "Apa yang menyebabkan

kamu terlambat pergi shalat Jum'at?" Orang itu menjawab, "Tidak
ada, aku hanya mendengar adzan kemudian aku berwudhu." Umar

48 - FATIIUL BAARI



berkata, 'Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Apubila sulah seorang dari kalian hendak melakukan shulat Jum'al,
maks hendaklah ia mandi terlebih dahulu'."

Keteransan Hadits

(Bab). Demikianlah yang tertulis dalam kitab aslinya. Tidak ada

judul pada bab ini, maka hadits ini merupakanfashl (bagian) dari bab

"Keutamaan Shalat Jum'at". Hadits ini dikaitkan dengan bab

keutamaan shalat Jum'at karena ia menunjukkan penolakan terhadap

pendapat yang mengatakan bahwa penduduk Madinah tidak segera

pergi ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at. Dalam hadits ini juga

disebutkan bahwa Umar sendiri mengingkari orang yang tidak segera

pergi ke masjid untuk shalat jum'at di hadapan para sahabat dan

senior tabi'in Madinah. Adapun sebab dimasukkannya hadits ini
dalam bab "Keutamaan Shalat Jum'at" adalah karena sikap Umar
yang mengingkari salah seorang sahabat yang terlambat pergi ke

masjid untuk shalat Jum'at, sekalipun sahabat tersebut adalah orang

yang sangat mulia. Hal itu, kalau bukan karena besarnya keutamaan

segera pergi shalat Jum'at, niscaya Umar tidak akan mengingkarinya.

Apabila segera pergi shalat Jum'at mempunyai keutamaan, maka

keutamaan shalat Jum'at itu sendiri tentu lebih jelas.

,n yt \1 Qiba-tiba seseorong masuk). Ubaidillah bin Musa

dalam riwayatnya dari Syaiban menyebutkan bahwa orang itu adalah

Utsman bin Affan. Al tsmaili dan Muhammad bin Sabiq

meriwayatkan dari Syaiban yang disebutkan dalam kitab Yahya bin
Abu Katsir. Imam Muslim menyebutkan hadits ini dalam riwayatnya

dengan tahdiits {dengan mengatakan haddatsanii (fulan mengatakan

kepadaku) atau haddatsanoa (fulan mengatakan kepada kami)).
Keterangan hadits ini secara mendetail telah dijelaskan pada bab

"Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at".
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6. Memakai Minyak Rambut untuk Shalat Jum'at

'#i | ,*'t * ilt ;*';)t iri ,iri q:6t rw* r
'u;.')i *\ i',*', ;e, L@t 6';ki'^;1-,,:t t'; ,tr;'i,:;'6 v ei',f,';.'i;*LX'"i,i *i

.*-!i '^;:At;')'^1 
"{'ry11 

,iu1i #,it'4.
883. Dari Salman Al Farisi, Oia Uerkata, 'Rarulrll* ,O*

bersabda, *Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at,

membersihkan apa yong mampu dibersihkan, meminyaki rambutnya

dan memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian keluar
(pergi ke masjid), ttdok memisahkan dua orang yang duduk

berdekatan, kemudian melakukan sholat, dan diam ketika khatib

menyompaikan khutbahnya, kecuali Allah akan mengampuni dosanya

antaro Jum'at itu dqn Jum'at yang lain."

ilt &'otr oi rr|i ,t* i) '-ji ,

r;k l'og &'ri,'.r;,rJJj,i;
'u::v

tc

ft*';t
I

,]iv'Ulis *
iur-j*

i-j;' (?, ;#;-iir r:i ,a?.,*t iu .*i;r r, ft>L G'i-*f:V

884. Dari Az-Zr:}irri bahwa Thawus berkata: Saya berkata kepada

Ibnu Abbas, "Mereka (sahabat) menyebutkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda, 'Mandilah kalian pada hari Jum'ot, basahilqh kepola kalian

walaupun kalian tidak dalam keadaon junub, dan pakailah minyak

wangi '. " Ibnu Abbas berkata, "Adapun tentang mandi, itu benar;

sedangkan mengenai minyak wangi, saya tidak mengetahuinya."

.q)\i )n
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,1, . / .t. c .ur oe-t aV at f.,
U^)

885. Dari Ibnu Abbas RA, dia menyebutkan sabda Rasulullah
SAW tentang mandi pada hari Jum'at. Maka saya (Thawus) bertanya
kepada Ibnu Abbas, "Apakah harus menggunakan minyak wangi dan
minyak rambut, sekalipun itu milik istrinya?" Ibnu Abbas menjawab,
"Aku tidak mengetahuinya."

Keterangan Hadits

;* ,t L@t v 'fu; (membersihkan apa yang mampu

dibersihkan). Yang dimaksud dengan thaharah (bersuci) adarah
benar-benar membersihkan badan, atau membersihkan badan dengan
memotong kumis, kuku, atau bulu ketiak; atau yang dimaksud dengan
ghaslun (mandi) adalah membersihkan badan sedangkan thahrun
(bersuci) adalah membersihkan kepala.

,y,1*': (meminyaki). Maksudnya meminyaki rambut supaya tidak

kusut. Hal itu merupakan anjuran untuk berhias ketika hendak shalat
Jum'at.

t.4. * U '",*'- \i (atau memakai minyak wangi rumahnya),

yakni'upuAlutidak mendapatkan minyak wangi. Akan tetapi lafazh'1i

(atau) dalam kalimat ini bisa juga diartikan dengan : (dan). penisbatan

minyak wangi kepada rumah (minyak wangi rumahnya) adalah
menunjukkan bahwa yang disunahkan adalah membiasakan diri
memakai minyak wangi dan menyimpannya di rumah. Demikian
pendapat sebagian orang dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan
rumah pada hadits ini adalah rumah yang sesungguhnya, bukan
kiasan.
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Dalam hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan Abu Daud

disebutkan, y.i'ft * i '*- \i (utau ia memakai minyak wungi

istrinya). Arti hadits ini adalah apabila ia tidak memiliki minyak
wangi, maka hendaklah ia memakai minyak wangi istrinya. Hadits ini
sesuai dengan hadits Abu Sa'id di atas yang disebutkan dalam riwayat

Muslim dengan lafazh, ,i';l, * i'j't (sekatipun dengan memakai

minyak wangi wanita). Dengan penafsiran seperti ini, maka yang

dimaksud dengan rumah dalam hadits ini adalah istrinya. Dalam

hadits Abdullah bin Amr yang disebutkan dia atas, terdapat tambahan,

yrq.C.O i *-'t (dan memakai pakaiannya yong paling baik), yang

akan dijelaskan setelah bab ini.
t ro.. "! ,,Crt i (kemudian keluar). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah

ditambahkan dengan lafazh, ta3r Jt (t" masjid). Sedangkan dalam

riwayat Ahmad dari Abu Darda' disebutkan dengan lafazh, .r{ #
'a$,lt r{Ioj (kemudian berjalan dengan tenang).

..:. . .. ,.r',t ' '
dt G. O*" lt (tidak memisahkan dua orang yong duduk

berdekatan). Dalam riwayat Abdullah bin Amr disebutkan dengan

lafzah, ur6r L61 'ht!" 'n t (kemudtan tidak melangkahi punggung

orang-orang), sedangkan dalam riwayat Abu Darda' disebutkan, li
:ir- il r:.t-i 'hrti" (tidak melangkahi orang lain dan ridak

menyakitinya).

'i jk 6 d,A" t (kemuaian melakukan shalat yang telah

ditetapkan untuknya). Dalam riwayat Abu Darda' disebutkan dengan

lafazh, 'n * 6 €';- "; (kemudian dia ruku' (shatat) yang

disyariatkan baginya) Sedangkan dalam riwayat Abu Ayyub

disebutkan, 'i ts;.6 g'i (Kemudian dia ruku' setelah jelas baginya).
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i6}i il* ri1 '::tit $erclan itu ttiam (menyimak) ketikcr khatib

menyampaiknn khutbahnya). Dalam riwayat Qartsa' Adh-Dhabiy

ditambahkan dengan lafazh, 'rit'b 'qrl;- ufr @ehingga ia selesai

melal<sanakan shalatnya). Demikian juga dalam riwayat Abu Ayyub.

,s;\i z;iiir ,Fj'r*. i'i'* (niscaya cliampuni dosanya antqra

Jum'at itu dan Jum'at yang lalu). Dalam riwayat Qasim bin Yazid

disebutkan, ,s}\r ,;lJ,ir d.t'r:i. rt',+$ '^:b'h, @kan dihapus dosa-

dosanya antara Jum'at itu dan Jum'ot yang lain). Maksud dari kata

ukhra adalah Jum'at yang lalu. Al-Laitsi menerangkan dari Ibnu Ajlan
dalam riwayat lbnu Khuzaimah dengan lafazh, uil,lit ,F.t'^E. O'i'*
,i$ U' (niscaya diampuni dosanya antaro Jum'ot itu dan Jum'at

yang sebelumnya). Sedangkan dalam riwayat tbnu Hibban dari jalur
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh,
oui u{r q $ aixj 'a:ts;1 ,s}\r e;Eir G., '^:r. o 'i '* (niscaya

diampuni dosanya semenjak itu sampai Jum'at yang telah lalu
ditambah tiga hari setelahnya). Tambahan ini juga terdapat dalam

riwayat Sa'id dari Umarah dari Salman, hanya saja tanpa disebutkan

kalimat, AA ,;17.
Asal hadits ini terdapat dalam kitab tmam Muslim dari Abu

Hurairah yang disebutkan secara singkat. Dalam riwayat lain dari Abu

Hurairah RA, Ibnu Majah menambahkan, ;.6it ,.i- I 6 (selama

tidak melakukan dosa besar).

Pelaiaran vans daoat diambil

1. Makruh hukumnya melangkahi pundak orang lain ketika
melakukan shalat Jum'at. lmam Syaf i berkata, "Saya

membenci orang yang melangkahi (pundak) orang lain, kecuali

tidak ada jalan lain untuk masuk ke masjid (masuk ke tempat

shalat) selain harus melangkahi pundak orang lain." Termasuk
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2.

hal ini adalah orang yang ingin menyambung shuf'(barisan
shalat) yang terputus, jika orang yang datang duluan tidak
menyambungnya atau orang yang ingin kembali ke tempat

duduknya karena sesuatu yang darurat. Dalam hal ini Al
Mutawalli dari madzhab Syaf i mengecualikan orang yang

terhormat karena agamanya atau ilmunya, atau orang yang

sudah dipersiapkan tempat untuknya, maka yang demikian itu
tidak dimakruhkan. Namun pendapat ini perlu dicermati. Imam
Malik berpendapat, bahwa melangkahi pundak orang lain tidak
dilarang kecuali jika imam sudah berada di atas mimbar.

Anjuran untuk melaksanakan shalat nafilah (sunah) sebelum

shalat Jum'at, berdasarkan kalimat, 'i'-k 6 d3 (dia shalat

sebagaimana yong telah ditetapkan untuknya). Kemudian

dilanjutkan dengan kalimat, i6)i il* $ :;,*ri { (kemudran

diam (menyimak) apabila imam telah mulai khutbah) yang
menunjukkan bahwa shalat tersebut dilakukan sebelum khutbatl
Hal itu dijelaskan Imam Ahmad dari hadits Nabisyah Al Hadzali

dengan lafazh, 'i t.ti. 6 *b {f i';Ii ?- p 
'iF 

(maka apabita

tidak mendapatkan imam, dia (boleh) keluar untuk
melaksanakan shalat yang telah ditetapkan untuknya).

Bolehnya melakukan shalat Nafiloh (sunah) pada tengah hari
pada hari Jum'at. Ini menjadi dalil bahwa tabkir (segera

berangkat shalat Jum'at) tidak mulai dari tergelincirnya

matahari, karena keluarnya imam adalah setelah matahari

tergelincir (condong) sehingga tidak tersedia waktu untuk
melakukan shalat sunah.

Pengampunan dosa dari Jum'at ke Jum'at lain dapat diperoleh

oleh seorang muslim apabila telah melaksanakan semua hal
yang disebutkan; yaitu mandi, bersuci, memakai minyak wangi,

memakai minyak rambut, memakai pakaian yang paling bagus,

berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi pundak

orang, tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan,

3.

4.
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tidak menyakiti jamaah lain, melakukan shalat sunah, diam

ketika khatib di atas mimbar, dan tidak bergurau di masjid.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr
disebutkan, f;L U U€ A ii ,Ft 'gi lmaka barangsiapa

melangkahi orang lain, baginya baginyo pahalct shalat Zhuhur
itu).

Adapun dibatasinya hal itu dengan tidak bergelimangnya dalam

dosa besar sebagaimana yang tersebut dalam hadits, menunjukkan
bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Dengan

demikian, makna kalimat, l.6t fi- i 6 lselama tidak melakukan

ftergelimang) dosa besar) adalah bahwa apabila banyak melakukan

dosa besar maka ia tidak diampuni karena hanya sekedar menjauhi
dosa besar akan menjadi penyebab diampuninya dosa sebagaimana
yang kita duga. Ini bukan berarti bahwa syarat diampuninya dosa-dosa

kecil adalah meninggalkan dosa-dosa besar, karena meninggalkan
dosa besar telah menghapus dosa-dosa kecil sebagaimana yang

dikatakan Al Qur'an. Dalam hal ini tidak berarti bahwa dosa-dosa

kecil itu tidak diampuni kecuali dengan meninggalkan dosa besar.

Apabila seseorang tidak mempunyai dosa kecil yang harus diampuni,
maka dia bisa mengharap mendapat pengampunan sebagian dosa

besarnya. Kalau tidak, ia akan diberi pahala dari apa yang

dilakukannya. Wallahu a' lam.

flf S lttterekn menyebutkan). Thawus tidak menyebutkan nama

orang yang mengatakan hadits tersebut kepadanya, akan tetapi secara

lahiriah orang yang mengatakan hadits tersebut kepadanya adalah Abu
Hurairah. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,

Ibnu Hibban, Thahawi dari jalur Amru bin Dinar, dari Thawus, dan

dari Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Sa'id, Salman, Abu Dzar, dan

lainnya disebutkan kata "minyak wangi".

b tik I ut ?a.Jt ?'i- tj.ir (Mandilah kalian pada hari

Jum'at walaupun kalian tidak junub). Artinya, mandilah kalian pada
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hari Jum'at, baik ketika junub ataupun tidak. Dari hadits ini dapat

dipahami bahwa orang yang melakukan mandi junub pada hari Jum'at

telah mendapatkan sunah mandi Jum'at, baik dengan niat ataupun

tidak. Tetapi pemahaman seperti ini sangat jauh. Dalam riwayat Ibnl
Hibban dari jalur lbnu Ishaq, dari Zuhri disebutkan, 1!iiiiJt 7'9i:fj*r
$, ftfk Ji (Monctilah pada hari Jum'at, kecuali engkau dalam

keadaan junub). Hadits ini lebih jelas dalam mengindikasikan hal itu.

Tetapi hadits yang diriwayatkan Syu'aib lebih shahih.

Ibnu Mundzir berkata, "Kami banyak mengetahui dari para

ulama di kalangan sahabat dan tabi'in tentang mencukupi tidaknya

mandi tersebut. Masalah ini banyak diperselisihkan dalam madzhab-

madzhab yang ada, dimana mandi sebelum terbit fajar itu tidak

mencukupi berdasarkan kalimat 'rl.!J i1 (pada hari Jum'at), karena

terbitnya fajar adalah awal hari menurut syariat.

'&\:j:) r'tti,rj (dan basahilah kepala kalian). Lafazh ini

menguatkan bahwa mandi Jum'at adalah sama dengan mandi Junub,

sehingga tidak ada anggapan bahwa menuangkan air tanpa menyela-

nyela rambut kepala telah mencukupi mandi Jum'at. Hal ini sesuai

dengan kalimat hadits yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah,

it;zJt ,ff (seperti mandi junub).

#t 4 try?t (dan pakailah minyakwangi). Dalam riwayat ini

tidak disebutkan kata duhn (minyak rambut), karena pada umumnya

setiap selesai mandi seseorang selalu menggunakan minyak rambut,

sehingga memakainya sangat dianjurkan. Demikianlah jawaban yang

dikemukakan Ibnu Al Manayyar terhadap pendapat Ad-Dawudi yang

mengatakan bahwa lafazh hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan

judul bab. Tapi yang nampak adalah bahwa Imam Bukhari

menginginkan hadits Thawus dari lbnu Abbas adalah satu, dimana

Ibrahim bin Masirah menyebutkan kata "minyak rambut" sedangkan

Az-Zuhri tidak. Padahal tambahan dari seorang yang tsiqah

(terpercaya) dapat diterima. Seakan-akan maksud Imam Bukhari
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menyebutkan hadits Ibnu Abbas setelah hadits Sulaiman adalah untuk
mengisyaratkan bahwa minyak wangi, minyak rambut dan siwak tidak
masuk dalam kategori mandi. Meskipun semua hal itu disebutkan, tapi
hukumnya berbeda; bisa wajib bagi yang mengatakan wajib,
atausunah yang menguatkan sebagian perbuatan sunah yang lain.

q::ti r,i |-!lr tli1 ,:# JJlt $1 :ot* it ,Sti (tbnu Abbas berkata,

"Mengenai kewajiban mandi, itu benar; adapun mengenai minyak
wangi, aku tidak mengetahuinya"). Riwayat ini berbeda dengan

riwayat Ubaid bin Sibaq tentang perkataan Ibnu Abbas, jt.iV t
'AL }# U) '^J its i)U '@ ze;jr (Barangsiapa akan

*riotuorrkon shalat Jum'at, hendaklah mctndi terlebih dohulu dan

memaksi minyak u,angi apabila memilikinya). Hadits ini diriwayatkan
Ibnu Majah dari Shalih bin Abi Akhdhar, dari Zuhri, dari Ubaid.
Sedangkan shalih, adalah orang yang dha'f (lemah). Malik tidak
sependapat dengannya, ia meriwayatkan dengan makna dari Zuhri dan

dari Ubaid bin Sibaq secara mursal. Hisyam yang disebutkan dalam
jalur Ibnu Abbas adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.

7. Memakai Pakaian Paling Bagus yang Dimiliki

q6. b ir; ",t- 6i, *uit ; ',;L oi '# u rtt r.e Atooto'

iit;a;,L)t&q:y *F '; ytJ;,I:Jw r**)l

:y A Cl,*'t * il, Jb ^)tt J;,ir- .:r)L tri r;1

e', * rt; it" ilt'Jy.t -ie ; ir\i €'^)'oy* o ;
,'* la,^t- W ^*,isr q, 

=Wt 
;'.# &Lit,ly q

J;, Jti .'.-i v ,r(bl 
^L *? ;di r') t1+f-6 dt'jy: r-

FATHI'L BAARI - 57



tc

LJ
'frsu*K,1*.6*i

.tsp
886. Dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khaththab

melihat sepasang pakaian sutera dekat pintu masjid. Umar berkata,

"Ya Rasulullah, seandainya engkau membeli baju ini dan memakainya

untuk shalat Jum'at atau untuk menerima duta-duta yang datang

kepadamu!" Rasulullah SAW menjawab, "Yang memakoi pakaian ini
(sutera) adalah mereka yang tidak mendapat bagian di Akhirat nonti."
Kemudian seseorang memberikan Rasulullah SAW beberapa kain

sutera, dan beliau memberikannya kepada Umar. Umar berkata,

"Wahai Rasulullah, engkau memberikan pakaian ini kepadaku

sedangkan engkau telah mengatakan kepadaku tentang pakaian sutera

Utharid!" Rasulullah SAW menjawab, "Aku berikan pakaian ini
kepadamu buknn untuk dipakai." Maka, Umar memberikan pakaian

sutera itu kepada saudaranya di Makkah yang musyrik.

Keterangan Hadits

(Bab Memakai Palcaian Paling bagus yong Dimiliki).
Maksudnya, dibolehkannya memakai pakaian yang bagus pada hari

Jum'at. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu umar, '# Li

oia'c-)-r{;ir j Ut ly"; U ,jui ,r*;ir !6 y ,|i.-'rtl 611 g,iUit j.
e;iiir ?t- q ((Imar bin Khaththab melihat seposctng pakaian

sutera dekat pintu masjid. Umar berkata, "Yo Rasulullah, seandainya

engkou membeli baju ini dan memakainya untuk shalat Jum'at!").
Kalimat tersebut menunjukkan bolehnya berhias untuk shalat Jum'at

berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW terhadap Umar, dan beliau

SAW hanya melarang untuk memakai pakaian sejenis sutera.

Ad-Dawudi mengatakan bahwa lafazh hadits tersebut tidak ada

yang mengindikasikan judul bab di atas. Ibnu Baththal menjawab,

"Sudah menjadi kebiasan bahwa seseorang memakai pakaian yang

58 - FATIIUL BAARI

; jt,:&i y
",Sa'4 vi ^- ut

aua

ilt ..rl.e atjt

&c')', u'lLAl
\jr' J



bagus untuk shalat Jum'at." Pendapat tersebut telah diikuti Ibnu At-
Tin. Adapun anjuran untuk memakai pakaian yang bagus untuk shalat

Jum'at telah disebutkan dalam hadits Abu Ayyub dan Abdullah bin

Umar yang diriwayatkan lbnu Khuzaimah, :q. f 4 4s @an

memakai pctkaiannya yang paling bagus). Begitu pula dalam beberapa

riwayat lain; seperti dari Al-Laits, Abu Daud, Abu Umamah, Abu
Hurairah dan juga dalam kitab Al Muwathha' yang bersumber dari

Yahya bin Said A[ Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda, ;e U

* ;i d7 ,!AH.;'*i :ai,,'i '€yi (Hendaktah satah seorang dari

kolian menjadikan dua pakaian khusus untuk shalat Jum'at selain dua

pakaian yang dipokai untuk bekerja).

Utharid adalah pemilik pakaian sutera tersebut. Nama aslinya

adalah Ibnu Hajib At-Tamimi.

k p 'e<, 'i ei ou-3ii (Mako (Jmar memberikan pakaian itu

leepada saudaranya di Makknh yang musyri,t). Namanya Utsman bin

Hakim, dia adalah saudara Umar seibu, yang keislamannya masih

diperselisihkan.

E. Bersiwak Pada Hari Jum'at

,;-.--*'tyilt e"'4,,f y l,lGt
Abu Said berkata dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

menggosok gigi (bersiwak).

z lt -a>\i g ; jjt'Jt
.u\-.t.

!, ,S-; oi A i:t qr r;; eri ,y

,+;l ,/6t &'ri ,tf ir',6,i';tit'i

i;u ru, ,* [u, ,b
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e.'#i'-ki,*3* rt,* rtt J*

?'#- ,yt iiv t>v *i !& ilt ;* 1r ok

887. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Seandainya tidak memberotkan umatku alau semua munusia, maka

aku akan mewajibkan mereks bersiwuk setiap melakukan shalat."

i6 'iti il'*
)tt;j'

888. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'llra
adalah orang yang paling banyak dalam bersiwak daripada kalian'."

i6

889. Dari Hudzaifah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW
apabila bangun tidur pada malam hari, maka beliau membersihkan

mulutnya.

Keteransan Hadits

(bab Bersiwak pada Hari Juma at). Dalam bab ini disebutkan

satu hadits yang diriwayatkan secara mu'allaq, dan tiga hadits yang

diriwayatkan secara maushul. Hadits yang mu'allaq adalah hadits

yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id pada bab sebelumnya, yang

menyebutkan, "#- iii (Dan hendaklah ia membersihkan giginya).

Sedangkan hadits-hadits yang maushul, adalah hadits pertama yang

diriwayatkan Abu Hurairah, ,it & "Jti'Ji 'tj (seandainya tidak

memberatkan kepada umatku...). Adapun letak kesesuaian hadits

dengan,.ira* bab adalah, kata "Jum'at" masuk dalam keumuman

lafazh A>t, Jt $etiap shalat).
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika dikhususkannya hari Jum'at
untuk menghias yang zhahir dengan perintah mandi, membersihkan
badan dan memakai minyak wangi, maka setelah itu dilanjutkan
dengan anjuran untuk membersihkan mulut yang merupakan tempat
berdzikir dan munajat kepada Allah serta menghilangkan bau mulut
yang dibenci oleh malaikat dan manusia."

Hadits maushul yang kedua adalah hadits riwayat Anas, 'oiki

)r,P, C'$t (Aku adalah orangyangpaling banyak dalam bersiwak

daripada kalian). Ibnu Rusyd mengatakan bahwa korelasi hadits ini
dengan sebelumnya adalah, bahwa alasan tidak diwajibkannya
bersiwak itu karena dapat memberatkan umat. Tetapi hal itu tidak
berat jika hanya dilakukan sekali dalam satu minggu, yaitu pada hari
Jum'at.

Hadits maushul ketiga adalah hadits Hudzaifah, o=1, it & Ui

6'6'e'F-,Y,116 ri1 ori '&, (noruluilah SAW apabita bangun pada

malam hari, maka beliau membersihksn mulutnya). Hadits ini
mempunyai korelasi dengan judul bab, karena pada malam hari orang
dianjurkan untuk menghias dan memperindah batinnya, terlebih hari
Jum'at yang dianjurkan untuk menghias diri, baik secara lahir maupun
batin. Hadits Hudzaifah ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan
tentang wudhu.

./6r .# 'A\i'oi \:j 'ri (atau seandainya saya tidak memberatkan

manusia). Keraguan ini berasal dari perawi, dan saya tidak
mendapatkan kalimat seperti ini dari riwayat Malik atau lainnya.
Imam Daruquthni mengatakan dalam kitab-kitab Al Muwatha'at dai
jalur Muwaththa' yang diriwayatkan oleh Abdullah bin yusuf (guru

Imam Bukhari) dengan sanad yang sama, /6, ,rb 'ti (atau atas

manusia) tanpa mengulangi kalimat, Wi iri Y'j $eandainya saya

tidak memberatkan). Demikianlah yang diriwayatkan kebanyakan
perawi kitab Al Muwaththo'. Tetapi kebanyakan mereka
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meriwayatkannya dengan lafazh, q'fi, (orang-nrang mukmin)

sebagai ganti dari lafazh,'r;ii lumatku). Sementara Yahya bin Yahya

Al-Laitsi meriwayatkannya dengan lafazh, it * (atas umatku),

tanpa ada keraguan.

)(tu, r+;\ (niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak).

Artinya mengunakan siwak, karena kata siwak itu hanya rnengandung

arti benda. Tetapi sebagian ulama berpendapat, bahwa siwak selain

mengandung arti benda juga berarti pekerjaan (bersiwak).

lfu y ! (setiaf melakukan shalar). Saya tidak melihat ada

tambahan kata ini dalam riwayat-riwayat Muwaththa' kecuali yang

diriwayatkan dari Ma'in bin Isa, itu pun dengan lafazh,'o}lQ J, 'Jb, seperti yang

diriwayatkan Nasa'i dari Qutaibah, dari Malik. Demikian pula yang

diriwayatkan Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad. Berbeda

dengan riwayat Said bin Abu Hilal dari A'raj, ia menggunakan lafazh

l*it g. sebagai pengganti lafazha>t a lshalat).

Ahmad meriwayatkan dari jalurnya, Al Qadhi Baidhawi

mengatakan bahwa lafazh <frtl berarti meniadakan sesuatu dan

menetapkan yang lain. Adapun yang benar, bahwa lafazh itu terdiri
dari <jl yang mengandung arti meniadakan sesuatu untuk meniadakan

lainnya, sedangkan 1Iy adalah lafazh yang digunakan untuk menafikan

sesuatu. Dengan demikian, hadits ini meniadakan kewajiban
(bersiwak) karena adanya masyaqqah (kesulitan).

Oleh karena itu, alasan bahwa perintah tersebut berindikasi

wajib dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, meniadakan perintah dengan tetapnya sunah; sebab

apabila perintah tersebut berindikasi sunah, maka tidak dibenarkan

adanya nafyu (penafi an).
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Keelua, perintah tersebut menyulitkan mereka jika bersifat
wajib, karena perkara-perkara yang sunah pada umumnya tidak
menyulitkan sebab boleh ditinggalkan.

Abu Ishaq dalam kitab Al-Lumo'mengatakan, hadits ini menjadi
dalil bahwa hukum perintah siwak adalah sunah setiap melakukan
shalat, dan syariat pun telah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban
untuk bersiwak pada setiap waktu shalat. Perkataan ini dikuatkan oleh
riwayat Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, yang disebutkan dengan

lafazh, #'* (niscaya aku akan mewajibkan kepada mereka)

sebagai ganti kata, |{1\ @iscaya aku akan memerintahkan mereka).

Imam Syaf i berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hukum
bersiwak adalah tidak wajib. Karena jika hukumnya wajib, maka

Rasulullah SAW akan memerintahkannya; baik berkonsekuensi berat

bagi umatnya atau tidak." Demikianlah pendapat mayoritas ulama,

bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa hukum bersiwak adalah

sunah menurut ijma' ulama.

Abu Hamid yang diikuti Al Mawardi menceritakan dari Ishaq

bin Rahawaih, bahwa hukum bersiwak adalah wajib setiap kali
melakukan shalat. Maka siapa yang sengaja meninggalkannya,
shalatnya tidak sah. Daud mengatakan bahwa hukum bersiwak adalah

wajib, tapi bukan menjadi syarat sahnya shalat. Mereka yang

berpendapat bahwa hukum bersiwak adalah wajib, berdalil dengan

adanya perintah bersiwak yang diambil dari kata, ti'F (bersiwaklah

kalian) yang disebutkan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah yang

diriwayatkan secara marfu'. Ahmad juga menyebutkan hadits dari
Ibnu Abbas yang tercantum dalam kitab Al muwaththa'dengan lafazh

)rrJu, ir:,tl grndaknya kalian bersiwak). Seandainya hadits yang

mereka sebutkan itu shahih, maka perintah bersiwak yang ada dalam

hadits tersebut tidak mutlak, tapi dibatasi dengan "setiap shalat",
yakni bersiwaklah setiap kali shalat.
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,'tb ,F @etiap shalat) merupakan dalil disukainya bersiwak

pada saat melakukan shalat fardhu maupun shalat sunah. Bisa juga

diartikan bahwa yang dimaksud dengan shalat pada hadits itu adalah

shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat sunah yang bukan rawatib,

seperti shalat Id. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Syamah.

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW dari Ummu

Habibah yang terdapat dalam kitab Ahmad dengan lafazh, *;'t
o\*fu 6 1* y y )t{u, (niscaya aku akan memerintahkan

mereka untuk bersiwak setiap melakukan shalat, sebagaimona mereka

melakukan wudhu). Sedangkan dari,jalur Abu Salamah, dari Abu

Hurairah disebutkan dengan lafazh, y * s<t;'l ,ii & Ei'oi 'l'i
$(f) ;*i F tt ,i*t, aY,.e lSeandainya tidak memberatkan

umatku, niscaya aku aknn memerintahkan mereka untuk berwudhu

setiap kali shalat, dan bersiwak setiap kali wudhu). Dengan demikian,

kedudukan keduanya adalah sama.

Sebagaimana tidak disunahkan berwudhu untuk melaksanakan

shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu kecuali jika jarak keduanya

sangat lama, maka demikian halnya dengan bersiwak.

Mungkin juga keduanya dibedakan, dimana wudhu itu lebih

berat daripada siwak. Pendapat ini.dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah

dari lbnu Abbas, dia berkata, ,i;*j,*- *iio h' d* lt J'*'t o'g

':)rL.5 U,/r- j \otutultah SAW mengerjakon shalat dua rakaat,

kemudian berbalik (keluar) dan bersiwa,t). Sanad hadits ini shahih.

Hadits ini merupakan potongan hadits panjang yang disebutkan secara

lengkap dalam kitab milik Abu Daud yang menerangkan bahwa

Rasulullah SAW menyela antara kembali (keluar/pulang) dan

bersiwak dengan tidur. Hadits ini dijadikan dalil bahwa perintah itu

harus dilakukan secara berulang-ulang, karena hadits tersebut

menjelaskan bahwa yang meghalangi diwajibkannya bersiwak adalah

adanya kesulitan; dan tidak akan menimbulkan kesulitan jika perintah

tersebut hanya dilakukan sekali, tetapi kesulitan tersebut akan adajika
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dilakukan secara berulang-ulang. Pembahasan ini membutuhkan

penelitian yang cermat, karena melakukannya secara berulang-ulang

tidak dipahami dari adanya perintah (bersiwak), tetapi diambil dari

adanya batasan setiap kali shalat (6X" Ji)
Al Muhallab mengatakan, hadits tersebut menerangkan bahwa

perkara-perkara yang sunah dapat dihilangkan jika dikhawatirkan

akan menimbulkan mudharat, kasih sayang Rasulullah SAW kepada

umatnya, dan bolehnya melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak

dijelaskan oleh nash (Al Qur'an dan Sunnah), karena dalam hal ini
kesulitan yang ada menjadi sebab tidak adanya perintah tersebut.

Seandainya hukum tersebut tergantung kepada nash, maka sebab

penafian kewajiban tersebut adalah karena tidak adanya nash, bukan

karena adanya kesulitan.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat bahwa dalam masalah ini
dibutuhkan penelitian yang mendalam, karena hal itu bisa jadi

merupakan kabar dari Rasulullah SAW bahwa sebab tidak adanya

nash tersebut adalah adanya kesulitan. Dengan demikian, makna

kalimat r$;\ (maka aku benar-benar akon memerintahkan mereka),

yakni dari Allah bahwa bersiwak adalah wajib.

Imam Nasa'i mengambil kesimpulan dari hadits tersebut tentang

disukainya bersiwak setelah matahari condong bagi orang yang

berpuasa berdasarkan keumuman lafazh, :ia y $etiap koli shalat).

Lebih detailnya akan dijelaskan dalam pembahasan tentang puasa.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hikmah disunahkannya bersiwak

setiap melakukan shalat adalah, karena shalat merupakan bentuk

ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga kondisi

seseorang yang melakasanakannya harus benar-benar bersih untuk

menampakkan kemuliaan ibadah."

i:jki 1l*u telah memperbanyak). Hadits riwayat Anas ini

mengandung anjuran bagi kaum muslimin untuk mengikuti apa yang

dilakukan Rasulullah SAW dengan banyak bersiwak.
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Catatan

'$2LJu, (hendaknya knlian bersiwak), dimana lafazh seperti ini tidak

disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tercantum dalam kitab Shohih

Bukhari.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa lafazh seperti ini disebutkan

dalam kitab Al Muwaththa'yang diriwayatkan dari Zuhri, dari Ubaid

bin Sibaq secara mursal; yaitu hadits yang diriwayatkan secara

maushul oleh Ibnu Majah dari jalur Shalih bin Abi Al Akhdhar, dari

Zuhri dengan menyebutkan Ibnu Abbas dalam sanad-nya.

Pembahasan ini telah dijelaskan dalam akhir bab "Memakai Minyak
Rambut untuk Melaksanakan Shalat Jum'at". Ma'mar telah

meriwayatkan dari Zuhn, dia berkata, y l6&i',t Ai 1 i, d.';?i
u.t i"X t'*'#i *j f iot * (rr,oi *rngobo,kon kepadaku

salah seorang sahabat Rasulullah SAW -yang tidak saya tuduh-
bahwa mereka telah mendengar Rasulullah SALI| mengatakan hal itu).

9. Orang yang Bersiwak dengan Siwak Orang Lain

lzzz 
o-. 7 t o . o '-.uS .fu .ll .l J^>)l

q'
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:L:JU
t
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'*G f
l.o.

C/

'$te
890. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abdunahman bin Abu

Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW sambil membawa siwak

untuk membersihkan gigi. Rasulullah SAW melihatnya, maka aku
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berkata kepadanya, 'Wahai Abdurrahman, berikanlah siwakmu itu
kepadaku'. Maka dia memberikannya kepadaku. Aku patahkan

ujungnya dengan gigiku, lalu aku kunyah. Setelah itu aku berikan
kepada Rasulullah SAW, dan beliau membersihkan giginya dengan

siwak itu sambil bersandar di dadaku."

Keterangan Hadits

(Bab Orang yang Bersiwak dengan Siwak Orang Lain). Dalam
bab ini disebutkan hadits Aisyah yang menceritakan tentang

Abdurrahman bin Abu Bakar yang masuk ke rumah Rasulullah SAW
dengan membawa siwak. Kemudian Aisyah meminta siwak itu dari
Abdunahman, lalu mematahkan ujungnya dan mengunyahnya. Maka,
hadits ini sesuai dengan judul bab di atas. Kisah ini terjadi pada waktu
Rasulullah sAw menderita sakit. Adapun penjelasan sequa mendetail
diterangkan dalam akhir pembahasan tentang Al Maghozi
(peperangan) ketika menjelaskan tentang wafatnya Nabi SAW.

tr.'-! ,-'Arbit (kemudian patahkan ujungnya dengan gigiku). Artinya,

mematahkan ujung yang telah dipakai untuk membersihkan gigi.
Dalam riwayat Karimah dan Ibnu Sakan dituliskan (Xai$ dengan

huruf dhad, yang artinya mengigit dengan ujung gigi. Ibnu Al Jauzi
berkata, "Pendapat kedua adalah pendapat yang benar." Sedangkan
menurutku (Ibnu Hajar) bisa jadi yang dipatahkan itu ujung yang telah
dipakai untuk bersiwak, setelah itu baru digigit. Ibnu AI Manayyar
berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah Aisyah
mematahkan ujung siwak." Pendapat ini dijawab, bahwa memakai
siwak tersebut setelah dikunyah adalah cukup sebagai isyarat apa yang

dimaksud. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW
selalu bersiwak walaupun dalam keadaan sakit.
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Pelaiaran vans danat diambil

Para perawi dalam sanad hadits ini adalah orang-orang
Madinah. Ismail, guru Imam Bukhari, adalah Ibnu Abi Uwais. Saya

tidak melihat riwayat-riwayat ini selain dari jalur Bukhari dari Uwais
dengan sqnad ini. Al tsmaili meriwayatkan hadits ini dari jalur
Bukhari, dari Ismail. Sepertinya Ismail menyendiri dalam hal ini, dan
saya tidak melihat riwayat selainnya dari Sulaiman bin Bilal. Abu
Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur
Muhammad bin Hasan Al Madani, dari Sulaiman. Sedangkan
Muhammad adalah perawi yang sangat lemah. Untuk itu apa yang
dilakukan oleh Al Ismaili adalah lebih baik, karena Ismail telah
mendengar dari Sulaiman dan meriwayatkan darinya dengan banyak
perantara.

10. Surah yang Dibaca dalam Shalat Subuh di Hari Jum'at

G*i*
;' ;i'#)

ilt & tolt 
ots :'Jv'& rtr *er {it gri C

11i;L'^st,jF +il t:tu e$tg.
(r^iJt d'J-.-..ltl.lyi

891. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Pada ,nufu, SuUuf, ai
hari Jum'at Nabi SAW membaca surah Alif Lam Mim Tanzil (Surah

As-Sajdah) dan Hal Ataa 'Alal Insaan fliinun minad-Dahri (surah Al
Insan)."

Keterangan Hadits

Dalam riwayat Karimah dan Al Ashili disebutkan, (Pado hari
Jum'at ketika shalat Subuh).
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e-f 11 (Alif Lam Mim Tanzil). Dalam riwayat Karimah

disebutkan, 6ii.1Jt ;[,-r, di (Atif Lam Mim Tanzil As-Sajadah).

lriJ); ,* G1 |p (Hal Atao 'Alal Insaan). Dalam riwayat Al

Ashili ditambahkan dengan kalimat, f:it 4 V (Aiinun minad-

Dahri). Maksud dari hadits ini adalah, membaca satu surah dalam

setiap rakaat. Demikian yang disebutkan Muslim dari jalur Ibrahim
bin Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya dengan lafazh, Alif Larn Mim
Tanziil dibaca para rakaat pertama, dan surah Al Insan yang dibaca

pada rakaat kedua. Hadits ini mensinyalir bahwa Rasulullah SAW
menganjurkan membaca kedua surah ini ketika shalat Subuh hari
Jum'at. Bahkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam

Thabrani menyebutkan lafazh 'il.! ;-i- gelalu melakukon hal itu),

yang mengindikasikan bahwa Rasullullah SAW senantiasa membaca
kedua surah ini ketika shalat Subuh di hari Jum'at. Sedangkan dalam
riwayat Ibnu Majah disebutkan tanpa tambahan kalimat itu, dan para
perawinya adalah orang-orang yang tsiqah (terpercaya). Ibnu Daqiq
Al Id mengatakan, dalam hadits ini tidak ada isyarat yang

menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan membaca kedua

surah itu pada setiap shalat Subuh di hari Jum'at, tetapi tambahan

kalimat di ataslah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
menganjurkan hal itu.

Abu Walid Al Baji mengkritik salah seorang perawi dalam

sonad Bukhari, yaitu Sa'ad bin Ibrahim, dalam periwayatan hadits ini.
Imam Malik tidak menerima riwayat ini karena keberadaan Sa'ad bin
Ibrahim, dan kaum muslimin serta penduduk Madinah yang tidak
melaksanakannya. Akan tetapi hal ini tidak benar, karena Sa'ad tidak
meyendiri dalam periwayatan hadits ini. Imam Muslim meriwayatkan
hadits ini dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dengan lafazh
yang sama. Ibnu Majah dan Thabrani juga meriwayatkan hadits ini
dari Ibnu Mas'ud dengan Iafazh yang sama. Ibnu Majah juga

meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Thabrani juga
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meriwayatkan hadits ini dari Ali, yang disebutkannya dalam kitab Al
Autsalh. Dengan demikian, maka pendapat Malik bahwa orang-orang

tidak melaksanakan hadits tersebut adalah tidak benar, karena ulama

dari kalangan sahabat dan tabi'in banyak meriwayatkan hadits ini,
sebagaimana yang disebutkan oleh lbnu Mundzir dan lainnya. Bahkan

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahi& bahwa

Ibrahim bin Abdurrahman bin Aut orang tua Sa'ad bin lbrahim (salah

seorang pembesar tabi'in), menjadi Imam di Madinah pada shalat

Subuh di hari Jum'at dengan membaca kedua surah tersebut.

Adapun penolakan Imam Malik terhadap hadits ini bukanlah

karena matan haditsnya, akan tetapi karena keberadaan Sa'ad sebagai

salah seorang perawinya. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Barqi

dari Yahya bin Ma'in. Abu Hatim menceritakan dari Ali bin Al
Madini, dia berkata, "Sa'ad bin lbrahim memang tidak pernah

meriwayatkan hadits di Madinah, sehingga penduduk Madinah tidak
pernah menulis hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin lbrahim." As-
Saji berkata, "Para ulama sepakat bahwa dia adalah orang yang jujur."

Imam Malik sendiri telah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Idris

dari Syu'bah, darinya (Sa'ad bin Ibrahim). Dengan demikian, hadits

yang diriwayatkan darinya dapat dijadikan hujjah berdasarkan

kesepakatan mereka.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Maliki
dalam memberikan argumentasi tentang makruhnya membaca surah

As-Sajdah dalam shalat:

Pertama, dengan membaca surah As-Sajdah akan menambah

sujud dalam shalat fardhu. Pendapat ini ditentang oleh [mam Al

Qurthubi, menurutnya alasan ini tidak dapat diterima berdasarkan

hadits ini.

Kedua, sujud Sajdah dalam shalat dikhawatirkan akan

menimbulkan kerancuan bagi para jumaah shalat. Untuk itu sebagian

ulama membedakan hukum membaca surah As-Sajdah atau surah

yang terdapat di dalamnya ayat Sajdah dalam shalat Jahriyah (yang
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bacaannya dibaca dengan keras, seperti shalat Subuh, Maghrib dan

Isya') dan shalat Siruiyah (shalat yang bacaannya tidak dibaca dengan

keras; seperti shalat Zhuhur dan Ashar). Pada shalat Jahriah
diperbolehkan membaca ayat-ayat Sajdah, karena tidak dikhawatirkan
terjadi kekeliruan dalam melakukan sujud (antara sujud rukun shalat

dan sujud Sajdah). Pendapat ini ditentang dengan adanya hadits dari

Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud dan Al Hakim, ili, il' lb'r{l,,
W. €, :t;i lut t"b e ie;l' V, ;t'* r; *3 (Bahwasanya

nrruiutUn SAllt membaca surah As-Sajdah ketika shalat Zhuhur dan

sujud (sajdah) bersqma mereka). Dengan demikian, pendapat yang

membedakan antara shalat Johriyah dan Sirriyaft tidaklah dibenarkan.

Ketiga, dikhawatirkan dapat menimbulkan keyakinan orang-

orang awam bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang

wajib. Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa pendapat yang tidak
menyukai membaca ayat Sajdah secara mutlak telah tertolak dengan

hadits yang ada. Tapi jika kekhawatiran ini benar-benar terjadi maka

harus ditinggalkan sewaktu-waktu, karena sesuatu yang disukai
terkadang harus ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang

ditimbulkannya. Hal ini telah diisyaratkan Ibnu Arabi dalam
pendapatnya, "Hendaknya hal itu sering dilakukan untuk memberi
contoh, dan ditinggalkan sesekali supaya orang-orang awam tidak
menganggapnya sebagai suatu sunnah." Ini sesuai dengan kaidah
mereka yang membedakan antara sunah dan mustahab.

Penulis kitab Bahrul Muhith dari madzhab Hanafi berkata,

"Membaca kedua surah tersebut pada shalat Subuh di hari Jum'at
adalah disunahkan, dengan syarat hendaknya pada kesempatan yang

sama juga membaca ayat yang lain, agar orang-orang awam tidak
mempunyai keyakinan bahwa membaca selain kedua surah ini (ls-
Sajdah dan Al Insan) tidak mencukupi (tidak sah)."

Penulis kitab Al Hidayah mengatakan, bahwa alasan

dimakruhkannya mengkhususkan kedua surah tersebut dapat
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meninggalkan ayat-ayat yang lain, dan menimbulkan anggapan bahwa

kedua surah tersebut lebih utama dari surah yang lain.

Begitu juga yang dikatakan oleh At-Thahawi, bahwa hukum

makruh tersebut adalah khusus bagi orang yang melihat bahwa

membaca ayat atau surah yang lain tidaklah mencukupi, atau

menganggap bahwa membaca surah yang lain adalah makruh

hukumnya.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Saya (Ibnu Hajar) belum pernah menjumpai riwayat yang

menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud Sajdah

ketika membaca surah Tanzil As-Sajdah, kecuali dalam

pembahasan tentang Syari'ah yang diriwayatkan Ibnu Abu Daud

yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ,"b o\n
i,uu q.it';'p 'yb e#'tr"*, !o i' ,)b'4,
't*5 

lXettko aku (lbnu Abbas) pergi pagi bersama Nabi SAW

pada hori Jum'at untuk melaksanakan shalat Subuh, beliau

membaca surah yang terdapat ayat Sajdah lalu stjud). Akan

tetapi sanad hadits ini masih harus ditelaah. Adapun yang

diriwayatkanolehThabrani, ,.fu e'# *t *ht ;l olr"oi

aGj.Jr #f e p, {n"nwasanya Rasulullah SAW melakukon

sujud ketika membaca surah Tanzil As-Saidah dalam shalat

Subuh). Sanad hadits ini dha 'f(lemah).

2. Hikmah mengkhususkan hari Jum'at dengan membaca surah

As-sajdah adalah untuk melakukan sujud tambahan, sehingga

orang yang belum membaca surah ini dianjurkan untuk

membaca surah lain yang ada ayat Sajdahnya. Ada sebagian

ulama yang tidak membolehkan melakukan sujud Sajdah dengan

sengaja (memilih surah yang terdapat ayat Sajdah, agar dapat

melakukan sujud Sajdah). Tetapi dalam riwayat Ibnu Abu
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Syaibah dengan sanad yang shahih disebutkan bahwa Ibrahim

An-Nakha'i berkata, "Disunahkan membaca surah yang terdapat

ayat Sajdah pada shalat Subuh di hari Jum'at." Diriwayatkan
juga bahwa Ibrahim An-Nakha'i pernah membaca surah

Maryam ketika shalat Subuh. Beliau juga berkata, "Kaum
muslimin membaca surah yang terdapat ayat Sajdah pada shalat

Subuh di hari Jum'at."

Aku (Ibnu Hajar) bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang

Ibrahim An-Nakha'i dan dia berkata, "Aku tidak menjumpai kejelekan

dari dirinya." Imam Nawawi menambahkah dalam kitab Ar-Raudhah,

"Aku tidak pernah menjumpai pendapat seperti ini dalam pengikut

madzhab kami, bahkan melakukan sujud Sajdah dengan sengaja

dalam madzhab kami adalah makruh hukumnya." Ibnu Abdus-Salam

berpendapat tentang larangan dan batalnya orang yang sengaja

melakukan hal itu.

Berbeda dengan Al Farug!, dalam kitab Fawa'id At
Muhadzdzab, dia berkata, "Tidak disunahkan membaca ayat Sajdah

selain srxah At-Tanzil. Apabila waktunya tidak mencukupi untuk

membaca dengan sempuma, maka cukuplatr membaca sebagiannya

saja meskipun dengan satu ayat Sajdah saja." Pendapat ini didukung

oleh Ibnu Abu Ishrun dalam kitabnya Al Intishar, akan tetapi
pendapat tersebut masih perlu diteliti.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa kesesuaian hadits ini
dengan judul bab adalah dalam menyebutkan keutamaan hari Jum'at
dan membaca surah Sajdah dalam shalat Subuh.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hikmah membaca

kedua surah ini pada waktu Subuh di hari Jum'at, adalah karena dalam

kedua surah ini disebutkan penciptaan Nabi Adam dan keadaan pada

hari Kiamat, serta kiamat juga akan terjadi pada hari Jum'at Wallahu

a'lam.
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I l. Shalat Jum'at di Desa dan kota

c,

4 G(*, "at

. -ztt ,c2 c .rt -zll '(i

.,9 1r^-* Jg rk 4r^.+ JJt-. s ,

t'J a. o .*t 6V Jt f
J, ;r; );,

o. o .?

J7'll

,
C. a . . . t. ,J-, J:-*r ,l f )

892. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya shalat

Jum'at yang pertama selain shalat Jum'at di Masjid Rasulullah SAW

adalah shalat Jum'at di Masjid Abdul Qais di Juwatsa, wilayah

Bahrain."

,'Ji et * frt *u $t'J;) oi tAL tJr uej'; it ,f
it A. ft ; ,r-3)'6 :;j-'Ju :")st ,t;', Ltr'Es
,y" Ui', \'&i'oi ,st|F -a'.1, s)r..:';-U r?, -V
&'*';- 

"rr:):rj' 

e f,') ;:t'> r:lt', b';'q fu' n:ri &
{'r;' iltL(;:p e'oi r}U'CJi t?, 7V ar;K x.i

'Jr', 
^51 rt, ,b i:t ,sA * ,i;.";L ; rt, * "of

IJ--t

'* JrL.t', Lt', i6)i ,*, *"Jk Jlr't Lt'J*- i'J.F.
$ lz ' a . o. ', 

lc . .r. ,n1 t,t 7,.' t '
,f. yVol';,(t ,^+t r JP'.*'s &t g. Lt ,V')t ,^+)

,:t-,; :y )6 e Lt, irar, t4=ej'*:!k's tb\; 4
,:r'--,'t yri )i eLtt "V'Srt,'Jvi"Jl'#'):'lG 

.^ryt ;
t . ,. ', to .. ,' '>ti' t ' t ''*t,f oPs L" r* -t 'Yt f

893. Dari lbnu Umar RA, dia mengatakan kepada kami bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "setiap kamu adalah pemimpin." Laits

,,
,-r! :Ju

za

qti, liJt
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menambahkan, "Yunus mengatakan, bahwa Ruzaiq bin Hukaim
menulis surat kepada lbnu Syihab, dan pada waktu itu aku (Yunus)

bersamanya di Wadi Al Qura. Isi surat itu adalah, 'Bagaimana
pendapatmu kalau aku melaksanakan shalat Jum'at'. Ruzaiq adalah

seorang penguasa di tempat itu, yang di dalamya terdapat orang-orang
Sudan dan orang-orang dari daerah lain, dan pada saat itu Ruzaiq
berada di daerah Ailah. Ibnu Syihab menulis jawaban atas surat

tersebut --{an aku mendengarkannya- bahwa dia menyuruh Ruzaiq
untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dia mengabarkan bahwa Salim
menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap kalian odalah pemimpin dan setictp

kalian akan dimintqi pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai
pertonggungiawaban atas kepemimpinannya, seorang suami adalah
pemimpin bagi keluargonyq dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin dalam urusan
rumah tonggo suaminya don akan diminta pertanggungjowaban atas
kepemimpinannya, don seorang pembantu adalah pemimpin atas
harta tuonnya dan aknn dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinonyo'. Abdullah bin Umar berkata: saya mengira beliau
mengatakan,'Seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya
dan al{an dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinnya, dan
setiap kolian adalah pemimpin dan akan dimintai
p e r t an g gu n gi ctw a b an at a s ke p e mi mp i nonny o' ."

Keteransan Hadits

Judul bab ini memberikan isyarat akan perbedaan orang yang

hanya mengkhususkan pelaksanaan shalat Jum'at di kota. Pendapat ini
diriwayatkan dari golongan Hanafiyah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia mengirim surat kepada
penduduk Bahrain untuk melaksanakan shalat Jum'at di manapun

mereka berada, dimana hal ini mencakup kota maupun desa. Ibnu Abi
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Syaibah juga meriwayatkannya dari jalur Abu Rafi' dari Abu
Hurairah, dari lbnu Umar, yang di-s/zahih-kan Ibnu Khuzaimah. Al
Baihaqi meriwayatkan dari jalur Walid bin Muslim; saya bertanya

kepada Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata, "Setiap kota atau desa yang

ada penduduknya (ama'ah) maka diperintahkan untuk melaksanakan

shalat Jum'at, karena penduduk Mesir dan sekitarnya juga telah
diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at pada masa Umar dan

Utsman atas perintah keduanya, padahal di antara mereka ada

sebagian sahabat Nabi SAW."

Sedangkan riwayat Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih, dari
Ibnu Umar menyebutkan, bahwa dia melihat penduduk antara Makkah
dan Madinah telah melaksanakan shalat Jum'at dan dia tidak
mencelanya. Ketika para sahabat berselisih pendapat, maka harus

dikembalikan kapada riwayat yang marfu'.
. ,rt -.rt 'rli''c.1e e;,* Jji ir! (sesungguhnya shalat Jum'at yang pertama

lrali dilal<sanakonl. Dalam riwayat Abu Daud dari Waki', dari Ibnu

Thahman ditambahkan dengan lafazh l)t.,Ii .rl (dalam Islam).

/-'rt, y $alah satuwilayah di Bahraln). Dalam riwayat Waki'

disebutkan, i-:-fr. oj i {jl galah satu perkampungan Bahrain\.

Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan, uTt y 
"j q

(salah satu perkampungan Abdul Qais). Dengan demikian,

sempurnalah apa yang dimaksud dalam judul bab di atas, dimana

secara lahiriah bahwa penduduk Abdul Qais tidak melakukan shalat

Jum'at kecuali setelah adanya perintah dari Rasulullah SAW yang

dibawa oleh para sahabat, karena telah diketahui bahwa para sahabat

adalah orang-orang yang tidak menambah atau membuat-buat

permasalahan yang berkaitan dengan syariah. Seandainya hal itu tidak
diperbolehkan, maka Allah pasti menurunkan Al Qur'an untuk

menjelaskannya. Sebagaimana argumentasi yang dikemukakan Abu

Said dan Jabir akan bolehnya 'azl (mengeluarkan sperma di luar

76 - FATUUL BAARr



vagina) dan mereka tetap melakukannya padahar Ar eur'an masih
terus diturunkan, dan mereka tidak dilarang.

Juwqtsa adalah nama salah satu perkampungan di wilayah
Bahrain. Dalam riwayat lain disebutkan di salah satu perkampungan
Abdul Qais. Sedangkan menurut Abu Hasan Ar-Lakhmi bahwa
Juwatsa adalah nama kota. Akan tetapi pendapat yang mengatakan
bahwa Juwatsa adalah nama sebuah perkampungan adalah pendapat
yang paling kuat. Bisa jadi pada awalnya wilayah itu disebut
kampung, tapi setelah lama dinamakan kota. Hal ini menunjukkan
bahwa Abdul Qais lebih dahulu masuk Islam daripada penduduk yang
lain. Hal itu telah saya sebutkan dalam akhir pembahasan tentang
iman.

...Ljrr ir11 .4; $? (setiop kalion adalah pemimpin. At
Lqits menambahkan...). Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Al-Laits
tidak berbeda dengan riwayat Ibnu Mubarak kecuali tentang ..kisah,,

yang khusus riwayat Al-Laits. Sedangkan riwayat Al-Laits adalah
riwayat yang Mu'ollaq. Tetapi riwayat tersebut telah disebutkan oleh
Adz-Dzuhli secara maushul dari Abu Shalih dari AI-Laits. Imam
Bukhari telah menerangkan riwayat Ibnu Mubarak dengan sanad yang
sama pada bab tentang wasiat, dan tidak ada perbedaan dengan
riwayat Al-Laits kecuali pada pengulangan kata terakh ir, (...gtj$iil

U-i & ;d't-,$:):t (Zuraiqadalah penguasa (gubernur) di negeri

Ailah). Ailah adalah nama kota yang terretak di jalan menuju Syam
antara Madinah dan Mesir. Diriwayatkan bahwa zuraiq adalah
gubernur di wilayah Ailah pacla masa Umar bin Abdul Aziz.

'€Ji 6ij (Saya mendengar) Ini adalah perkataan yunus, dan

kalimat "setiap kalian adalqh pemimpin" mengisyaratkan bahwa
hendaklah seorang pemimpin itu menegakkan hukum-hukum Allah,
dan pelaksanaan shalat Jum'at merupakan salah satu dari perintah-
Nya. Ibnu Al Manayyar mengatakan, riwayat ini menunjukkan bahwa
shalat Jum'at boleh dilaksanakan tanpa izin dari pemerintah jika di
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tempat itu ada orang yang mengurus kepentingan mereka. Selain itu,

hadits ini juga menunjukkan bahwa melaksanakan shalat Jum'at di
daerah-daerah terpencil adalah sah hukumnya, berbeda dengan mereka
yang mensyaratkan untuk dilaksanakan di kota-kota.

Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa kalimat "setiap
kalian adalah pemimpin" telah mencakup semua orang, termasuk juga

orang yang dipimpin, maka jawabannya adalah bahwa antara

keduanya -pemimpin dan yang dipimpin- dapat dipahami dalam sisi

yang berbeda; sehingga jika tidak ada orang yang dipimpinnya, maka

ia akan menjadi pemimpin bagi anggota badan dan inderanya, karena

dia sendiri wajib melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Penjelasan mengenai pelajaran yang dapat diambil dapat ditemukan
dalam pembahasan tentang ahkam (hukum-hukum).

jd l, oi'*;i ,Jri (to berkata, "Aku mengira belicru berkata).

Al Karmani menegaskan bahwa orang yang mengatakan ini adalah

Yunus. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan. Adapun secara

lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa yang mengatakannya adalah

Salim. Tetapi saya melihat bahwa yang mengatakannya adalah Ibnu

Umar. Lebih jelasnya, akan diterangkan pada pembahasan tentang

Istiqraadh (pinjam meminjam). Hadits ini juga diriwayatkan Al-Laits
dari Nafi', dari Ibnu Umar tanpa tambahan, sebagaimana yang
diriwayatkan Imam Muslim.

12. Apakah Bagi Orang yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum'at
Seperti Wanita dan Anak-anak juga Diharuskan Mandi?

'.t t 2 o1, t . c .
ar^r:.Jl qle r--.zJ -. Ct:* i.t ,:.u':

Ibnu Umar berkata, "Mandi di Jum'at diperintahkan kepada

mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at."

*,#t
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at

,* ill J;t'+ ,:J;"c#L ant u1t',3 ; yt * ,f
ot o. /

)i{"a;i*st'J;ie.'o1 ,J; &: &rtr

'-.s ,ritrJ t11;

894. Dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapq di antara kalian hendak pergi melaksanakan
shalat Jum'at, hendaklah ia mondi terlebih dahulu."

* ilt J2 ^)tt'J;r'oi '^i fit &, "qr:At +*, ,-r-i f
#'lt l; -5a:;^;;" t-* i,s,s'*':

895. Dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi orang yang
sudah baligh. "

', & rtt .u lt Ji;ju ,jr; ,;.; e.i *
u.g ,ar.r-- cr ifsf: rX V *,(i' 6rl a,t;st i'r_ ,s'r;rtar

c)?\i'i; ,*

. .. 4..
..31l-.a.JJ J, iil, S,:-W aL r'ril>t qi ';il

'.Sa

896. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Kita adalah umat lerakhir, tetapi terdahulu pada hari kiamat.
Mereka Ahlu Kitob (Yahudi dan Nasrani) lebih dahulu diturunkan
kepada mereka Al Kitab. Don hari ini, dimana mereka berbeda
pendapat, Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita. Sedangkan
besoknya (Sabtu) adalah untuk orong-orang Yahudi dan lusa (Ahad)

adalah untuk orang-orang Nasrani." Kemudian Rasulullah SAW
diam.

FATIII'L BAARI - 79



y,F t1',; $i * "F 
€',F'oi F'J?,P * ;lu i

it;'rL!r,
897. Kemudian beliau bersabda, *Waiib bagi setiop muslim

mandi sekoli dalam seminggu, dengan membersihkan kepala dan

badannyo."

,,,Y* ,*'r * iltJ:"U:|SG i,iui;'u o_ri *
l';r(:*'Js €',F'o('n #

898. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Allah mempunyai hak atas setiap muslim, untuk mandi satu hari

dalam tujuh hari (seminggu)."

13. Bab

i\PrrA.riir:Jv *'ty frt,* dtf # l,r
yrtr)r

899. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"lzinkan wanita-wanita knlian ke masiid pada malam hari."

,p ,t:if, n!.st tb't{i ,"Ai?;t'.,;tt |Su'* ;t fe-'- -JS. r - u .

;:fr',eL(',* 'rjt;", l,,Q ;4 '^nt e w;rr
otr Jrt [; '^X- iSu t*1.t*'01 iJJ- t7', ,Uu .')n')

rtt ,,.r; rtricytrlx'l ,$': & rtt

z3

,Jrlt .Il

EU,
a
t'P

80 - FATHUL BAARI



900. Abdullah bin Umar berkata, "lstri Umar melakukan shalat

Subuh dan Isya' berjamaah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya,

"Apa yang menyebabkan kamu keluar, bukankah kamu mengetahui

bahwa Umar sangat membenci perbuatan ini dan merasa cemburu?"
Istri Umar bertanya, "Apa yang mencegahnya untuk melarangku?"
Orang itu menjawab, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah
SAW, 'Jangan kamu cegah hqmba-hqmba Allah yang perempuon

untuk mendatangi masjid-mosjid Allah'. "

Keterangan Hadits:

(Bab, Apakah Bagi Orang yang Tidak Diwajibknn Shalat
Jum'at Seperti Wanita, Anak Kecil dan yang Lainnya juga
Diharuskan Mandi). Maksud lafazh (lainnya) adalah hamba sahaya,

orang yang sedang berpergian jauh (musafir) dan orang yang

mendapat udzur (sakit).

Digunakannya bentuk pertanyaan dalam bab ini, adalah karena

adanya kemungkinan kandungan dalam hadits Abu Hurairah, * "',*

',ry- 
Oi # F (Kewajiban bagi seriap muslim untuk mandi

[Jum'atJ) telah mencakup semua kaum muslimin. Sedangkan batasan

yang ada dalam hadits Ibnu umar, "& ,E U (bagi orang yang

datang) berarti orang yang tidak datang untuk melaksanakan shalat

Jum'at tidak termasuk dalam cakupan ini. Adapun tambahan yang

terdapat dalam hadits Abu Said, "orang yang sudah baliqh"
menunjukkan bahwa anak kecil tidak termasuk didalamnya.

'-*it y 4 u,*.tl.ii' Cil ,'p i.t'Salgmu (Jmar berkata,

"Mandi Jum'at diperintahkan kepoda mereka yang diwajibkan untuk
melalrsanakan shalat Jum'at"). Atsar ini disebutkan Imam Baihaqi

secara maushul dari Ibnu Umar dengan sanad yang shahift, dengan

tambahan lafazh, tjii g'ti € ,rb et#aJ;| (Jum'at diwajibkan bagi

mereka dapat kemboli ke rumahnya). Maksudnya, bahwa shalat
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Jum'at wajib bagi mereka yang dapat kembali ke rumahnya sebelum

malam datang. Untuk itu, siapa yang jarak antara rumah dan masjid

lebih dari itu, maka ia tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Pembahasan ini akan diulas pada bab selanjutnya. Alsar sahabat yang

ditulis oleh Bukhari pada bab ini berkaitan dengan pembahasan; tidak

disyariatkannya mandi Jum'at bagi orang yang tidak melaksanakan

shalat Jum'at.

... # 
',y 

,-P e ,,:'6'i',*i (kemudian Rasulullah SAW

diam. Setelah beberapa saat beliau melanjutkan, "Wajib bagi setiap

Muslim.... " Orang yang diam adalah Rasulullah SAW, dalam riwayat

lain pada pembahasan Bani Israil juga disebutkan dengan sanad yang

sama, akan tetapi tidak menyebutkan lafazh, Jt lJ t^fu (Rctsulullah

SAW diam kemudian berkata). Dalam riwayat Thawus ditambahkan

dengan lafazh, d61 i6 tf *U fi-'1 gon memakai minyak wangi

walaupun kepunyaan istrinya).Untuk itu, kalimat ,S JS ,-P J65 il
"g 

@a7i Atlah hak atas setiap muslim) auput aluOikan dalil bagi

mereka yang mewajibkan mandi Jum'at, sebagaimana yang telah

dijelaskan.

6i" e(i f 
"F jl tdrto* setiap rujuh hari, atla satu hari). Dalam

riwayat An-Nasa'idisebutkan dengan lafazh, ,1 # 
',)S 

oO larl .piil
a;liir 'e'i'6't 6';- f 'iJi'$ lUanai adalah *oii't' trgi setiap muslint satu

\J- J J J- l!-

hari dalant seminggu yaitu hari Jurn'at). Al Barra' bin Azib juga

meriwayatkan, z;:"lrlr ii',F" bi ;Uir ',)S P "'*lt q (Salah saru

kewajiban setiap ntuslim adalah mandi pada hari Jum'at). Seperti kalimat

ini, juga disebutkan dalam riwayat Thahawi dari jalur Muhammad bin

Abdurrahman bin Tsauban dari salah seorang sahabat Anshar yang

diriwayatkan secara marfu'.
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Jl P! 1;-Ju. ry{$ i;rti '*1 * &, ,* ,4, * ;J .u; ,*
g,;i' (dori lbnu (Jmar dari Rosulutloh SAII: Muhammad SAly,

beliau bersabda, "lzinkan istri-istri kalian untuk ke masjid pada
malam hari."). Riwayat ini adalah ringkasan hadits Rasulullah SAW
yang cukup panjang, yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sumber
dari Mujahid dari Ibnu Umar. Pembahasan ini telah dijelaskan pada

bab "Keluarnya Kaum Wanita ke Masjid" sebelum pembahasan

tenang "Jum'at".

pur@ada malam ftari) menunjukkan bahwa para sahabat pada

saat itu tidak melarang istri-istri mereka pergi ke masjid pada siang
hari, tetapi melarang mereka untuk pergi pada malam hari, karena
pada malam hari banyak menimbulkan kecurigaan. Untuk itu Ibnu
Umar mengatakan, "Kami tidak membiarkan mereka menimbulkan
fitnah" sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim.

Al Karmani berkata, "Kebiasaan yang dilakukan Imam Bukhari,
adalah menyebutkan hadits yang berkaitan dan sesuai dengan judul
bab. Karena itu, dia menyebutkan hadits Ibnu Umar ini dalam bab

"Apakah bagi orang yang tidak diwajibkan shalat jum'at horus
mondi". Imam Bukhari berkata, "Jika dikatakan bahwa dilarangnya
wanita untuk keluar rumah pada malam hari, mengisyaratkan bahwa
wanita juga dilarang untuk keluar rumah pada siang hari. padahal

shalat Jum'at itu dilaksanakan pada siang hari." Maka jawabannya,

"Pengertian sebenamya dari hadits di atas adalah bahwa jika wanita
dilarang keluar pada malam hari, maka dibolehkannya keluar pada

siang hari adalah lebih tepat."

Para sahabat melarang istri-istri mereka untuk keluar pada

malam hari, karena pada malam hari rawan terjadi kejahatan.

Sedangkan pada siang hari orang-orang banyak melakukan kegiatan,

sehingga kejahatan sangat minim.

;il,'ai;r 'u6 gsm (Jmor bin Khaththa6). Namanya adalah

Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Atikah selalu melakukan
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shalat di masjid dan Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu

tidak tahu bahwa aku sangat tidak menyukai apa yang kamu

kerjakan!" Atikah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

meninggalkannya kecuali Rasulullah SAW yang melarangnya."

Catatan

Al Ismaili mengatakan, bahwa Imam Bukhari menyebutkan

hadits Mujahid dari Ibnu Umar dengan lafazh, Ji #u! :q 'iir!
ff,...i' Qzinkanlah para wanita pada malom hari untuk pergi ke

masjid). Dalam hadits ini mereka diizinkan pergi pada malam hari,

sehingga tidak termasuk Jum'at. Al Ismaili juga mengatakan bahwa

riwayat Abu Usam* y*t disebutkan setelah itu menunjukkan selain

itu, yakni kalimat djr t U otlr ,vl. t2i;i3 ) (janganlah kalian

mencegah hamba-hamba Allah yong perempuan untuk pergi ke

masjid-masjid Allah). Yang nampak bahwa lafazh hadits ini adalah

mutlak, sehingga harus dipahami berdasarkan konteks hadits yang

muq ayyad (memiliki batasan).

14. Keringanan untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum'at Ketika
Hujan Lebat

J';:, t:)L.lLi 'tpf *ii ri1

,/6t oK &i e.,".b ,

'oi'.;; gb {'r a;:.J,jtlt

,;y i; e.i:;.c(. sr'sv
j; .r#t ;" ;:.p x 

.*ur

;, >'t^ U'^t1' :Jv .fr'fZt

f,rr1 te.o:#'€*rl
kepada Muadzin ketika hari hujan,

Asyhadu onna Muhammadar-
901. Ibnu Abbas berkata

"Setelah kamu mengucapkan
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rasulullalt, maka jangan kamu mengucapkan, hayya ,ala As-Shalah,
tapi ucapkanlah Shallu fi buyutikum (shalatlah di rumah kalian)."
Pada saat itu para sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu
Abbas. Kemudian dia berkata, "sesungguhnya hal ini telah dilakukan
oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah SAW). Sesungguhnya
shalat Jum'at adalah wajib, dan aku tidak suka apabila menyusahkan
kalian sehingga kalian berjalan di lumpur dan tanah yang becek."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas
yang diriwayatkan Ismail, yang dikenal dengan lbnu Aliyah, dimana
hadits tersebut sesuai dengan judul bab di atas. Demikian yang
dikatakan jumhur ulama.

Dalam hal ini sebagian ulama membedakan antara hujan yang
tidak deras (gerimis) dengan hujan deras, dimana apabila hujan turun
dengan deras, maka akan menyebabkan adanya rukhsah tersebut.
Sedangkan apabila hujan tersebut tidak deras, maka tidak
menyebabkan adanya rukhsah.lmam Malik berpendapat tidak adanya
rukhsah dalam pelaksanaan shalat Jum'at ketika turun hujan. Ibnu Al
Manayyar berkata, "lbnu Abbas tidak meninggalkan shalat Jum'at
ketika turun hujan. Adapun perkataan muadzin 'shalatlah di rumah
kalian' maksudnya adalah shalat Ashar dengan tidak berjamaah,
sedangkan beliau sendiri melakukan shalat Jum'at bersama para

sahabat lainnya. Adapun seman itu adalah sebagai pemberitahuan
kepada orang yang masih di rumah dan pelajaran bagi yang sudah
sampai di masjid bahwa meninggalkan shalat Jum'at ketika turun
hujan itu dibolehkan.

"z;7 a;;;ir b1 lsrrrngguhnya shalat Jum'at adalah wajib). Ibnu

Abbas memerintahkan muadzin untuk mengganti lafazh "hayya ,ala

ash-shalaah" (mari tegakkan shalat) dengan lafazh "shalluu Jii
buyuutikum" (shalatlah kalian di rumoh kalian), agar orang-orang
yang masih dirumah tidak bersusah payah untuk datang ke masjid,
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ar,:At

sebab kalimat "mari tegakkan shalat" adalah panggilan dan diharuskan

bagi orang yang mendengarnya untuk menjawab. Sedangkan hujan

merupakan salah satu halangan yang menyebabkan "kewajiban"

tersebut berubah menjadi "rukhshah", dimana seseorang dibolehkan

untuk meninggalkan shalat Jum'at.

15. Apa Dalil Diwajibkannya Shalat Jum'at, dan Kepada Siapa

Diwajibkan?

{1;l.q:; $rj :'yj f gtr {A.
1n
(otlt

i;" C 1:tilu, q'.p a;G !:; e,
tc.c.oioi'..r1.. o ,
.4'^-i / ;l rl-ult ry

'tL')'&'t t:Ei:t'e t1\?i :P €

Berdasarkan firman Allah, "Apabila diseru untuk menunaikan

shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepoda mengingat

Allah;'(Qs. Al Jumu'ah (62):9)

Atha' berkata, "Apabila kamu berada di Qaryah Jami'ah,lalu
diserukan untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka kamu wajib

menghadirinya; baik kamu mendengar adzan (seruan) atau tidak."

Anas RA terkadang melaksanakan shalat Jum'at di dalam

istananya dan terkadang tidak melaksanakannya, dimana istana itu

terletak di daerah Zawryah yang jaraknya sekitar 2 fanakh (8 km atau

3 % mrl).

o. .c.c .- ,t t ,. c / o

Jl l.r-,Ll ar^.*Jt ? o '/e
\). J \-/'L)

) cz
1;9

, - iz'.:5 t:t :rtbL )v't
44.{

tir{5 il dJ:[e ;,,.;
c ,, .

ilt n.,',rl u6 s
o. . ol i. -. ,,"e-;'; * +:t)u.
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r;)fr otl ,;rt 'Uu *', ^1, fr, *'n1r g':) :+:.;i.G *
'o?t)'rtAr 6fu:- )6t eo'i,3 Jr;rrj d.,ai-4,?,;
eL*\*; *,rrt * fi, J?, iu,'a?t,a..L';-1
tS.i,fu'Sti,*3 y il,Jr'*1tJ6,e: ii

.lji

902. Dari Aisyah RA, dia berkata, "para sahabat datang
bebodong-bondong pada hari Jum'at dari rumah mereka, mereka
datang dan badan mereka dipenuhi dengan debu dan keringat.
Seseorang dari mereka mendatangi Rasulullah sAw -pada waktu itu
aku bersama Rasulullah sAw- maka beliau sAw berkata, 'Alongkah
bailcnya apabila kalian membersihkan badan (mandi) pado hari ini'."

Keterangan Hadits:

Ayat di atas tidak secara jelas menerangkan hukum yang telah
disebutkan, maka pada judul ini menggunakan bentuk pertany:um
(istifiam). Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jum'at diwajibkan
bagi orang yang mendengarkan adzan, baik di dalam atau di luar kota.
Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, irtir e."' i ;e e;llir tl
(sesungguhnya shalot Jum'at diwojibkan bagi orong yang
mendengarkan adzan). Dalam riwayat Daruquthni juga disebutkan
bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Maktum, :rt.tlr'C;1

':ii ,i$ ,e ,,SA (Apakah kamu mendengar adzan? Ibnu Ummi

Maktum menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Maka
jawablah. "). Cerita ini telah disebutkan pada bab shalat Jamaah. Bagi
yang ber-hujjah bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum merupakan dalil
akan kewajiban shalat Jamaah, maka shalat Jum'at lebih diwajibkan
lagi, karena adanya perintah untuk berusaha mendatanginya.
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Sedangkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi menyebutkan,

*1 uj1l;iifr 6rii i ,b:anit (shalat Jum'at ttiwajihkan bagi orang

yang dapat pulang ke rumahnya sebelum waktu malam), dimana dari
hadits ini dapat dipahami bahwa shalat Jum'at tetap wajib bagi mereka
yang dapat kembali kepada keluarganya sebelum malam tiba,
sehingga timbul suatu kemusykilan dimana seseorang diharuskan
berusaha untuk menghadiri shalat Jum'at sejak awal siang, dan ini
menyalahi apa yang ada dalam nash Al Qur'an.

irl"i S'6i (don At ha' me ngatakan... ). Abdu nazaq meriwayatkan

hadits ini secara maushul (sanadnya bersambung) dari Ibnu Juraij.

'i,"r"J.j'd \i Jjll '+ (baik kamu mendengar adzan qtau tidak

mendengarnya), jika Anda berada di dalam suatu negeri. Pendapat ini
dibenarkan oleh Jumhur Ulama. Abdunazzaq menambahkan, "Ibnu
Juraij berkata kepada Atha', 'Apakah yang dimaksud dengan Qaryah
Jami'ah?' Atha' menjawab, 'Yaitu perkampungan yang memiliki
jamaah, pemimpin, hakim (qadhi) dan masyarakat, seperti di Jeddah'."

* :"/Ju,'$i'#- 1 $Eii U- e+i :P e ':i oisr q: ;1 os''

.#:t (Anas M terkadang melal<sanakan shalat Jum'at di dalam

istananya dan terkadang tidak melaksanakannya, dimana istana itu
terletak di daerah Zawiyah yang jaraknya sekitar 2 farsakh [8 km

atau 3 % Mill). Musaddad meriwayatkan dalam kitab Musnad-nya

secara maushul dari Abu Awanah, dari Hamid, dengan lafazh seperti

di atas. Sedangkan lafazh,'$i- 11ns 1 d<s anaksn shal at Jum' at), artinya

beliau melaksanakan shalat Jum'at bersama orang-orang yang ada di
sekitarnya.

'$5 
@an dra). Maksudnya adalah istana, dan Zawiyah adalah

nama tempat terkenal yang terletak di tengah-tengah kota Bashrah. Di
tempat itulah terjadi peperangan besar antara Hajjaj dan Ibnu Asy'ats.

Abu Ubaid Al Bakri berkata, "Zawiyah adalah nama tempat yang

terletak dekat dengan kota Basrah." Sedangkan maksud (sejauh 2
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farsakh) adalah jarak tempat tersebut dari kota Bashrah. Ibnu Abi
Syaibah dari jalur lain meriwayatkan hadits ini dari Anas secara
maushul, bahwa Anas pernah mengikuti shalat Jum'at dari Zawiyah,
yang letaknya 2 farsakh dari kota Bashrah. Riwayat ini menafikan
pendapat yang mengatakan bahwa Zawiyah adalah nama satu tempat
di Madinah, dan terdapat di istana Anas yang terletak sejauh 2 farsakh
dari Madinah. Abdunazzaq meriwayatkan hadits serupa dari Ma'mar,
dari rsabit. Akan tetapi hadits tersebut tidak bertentangan dengan
hadits sebelumnya. Tsabit berkata, "Anos tinggal di tempat yang
letaknya 3 mil dari kota Bashrah, tetapi dia tetap mengikuti shalat
Jum'at di kota Boshrah." Hal itu adalah karena perkataannya (sejauh
3 mil), menunjukkan bahwa rumah Anas terletak jauh dari kota
Bashrah.

Awali adalah tempat yang terletak sejauh 4 mil atau lebih dari
kota Madinah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan
tentang mawaqit (waktu-waktu shalat).

ti "&; n#'€$'tt (Atangkah baiknya apabila kalian bersuci

(mandi) pado hari ini). Lafazh lqw ini mengandung arti pengharapan
(tamanni). Jawaban lafazh ini yang memiliki makna "maka akan lebih
baik" tidak disebutkan.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Daud
disebutkan, bahwa kisah ini adalah awal dari disyariatkannya mandi
Jum'at. Abu Awanah juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar,
dengan menyebutkan pada akhir haditsnya, ir-;,, teiir t;E V
(Barangsiapa di antara kolian hendak pergi shalat Jum'at, maka
hendaklah mandi terlebih dahulu). Hadits inilah yang dijadikan
Amrah sebagai dalil disyariatkannya mandi untuk menjaga
ketenteraman ketika shalat.
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Pelaiaran vane danat diambil

l. Sikap lemah lembut seorang guru dengan muridnya.

2. Anjuran untuk selalu bersih setiap menghadiri orirng-orang yang

baik.

3. Tidak menyakiti sesama muslim dengan cara apapun.

4. Sikap sahabat yang senantiasa menaati perintah meskipun berat.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa hadits tersebut

menentang pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan bahwa
shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka yang tinggal di luar kota.

Pendapat ini perlu dicermati, karena jika hal itu wajib bagi penduduk

Awali, maka tentu mereka akan datang untuk menghadiri shalat

Jum'at dan tidak saling bergantian.

16. Waktu Jum'at, Apabila Matahari Sudeh Tergelincir

Hadits ini diriwayatkan oleh Umar, AIi, Nu'man bin Basyir, dan

Amru bin Huraits RA.

|dui ta,l1i-ir ?'i ,Ft f t* Ji, 'it * i **,- *
f;t, riy t jk r'"ajf -^iA tlt ;,:k :qJ' ilr ue., ax.a Uu

903. Dari Yahya bin Sa'id, dia bertanya kepada Amrah tentang

mandi pada hari Jum'at? Amrah berkata bahwa Aisyah RA berkata,

"Orang-orang (sahabat) bekerja untuk diri mereka dan apabila pergi

ke masjid mereka mengenakan pakaian yang dipakai ketika bekerja,

maka seseorang berkata kepada merek4 '(Alangkah baiknya)

seandainya kalian mandi terlebih dahulu'."
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0rt 'oi A ^ilt ue, !,6 i ,S V
'nfur,V ta;i";t #

904. Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah SAW
melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari condong ke Barat.

'^;i*,.sru S\:ra*jq k k,ju eilu ; ;i'*
,Or. onu, bin Md; U"rt utu, ..Kami ,.;; ;r; u*rU

melaksanakan shalat Jum'at dan kami tidur siang setelah shalat
Jum'at."

*t y rtr S*'ntt

Keterangan Hadits

(Bab waktu Jum'at), yakni awal waktu Jum,at. (Apabila
matahari condong) Imam Bukhari menyebutkan masalah ini secara
tegas, meskipun masih diperselisihkan. Har itu dilakukan karena dalil
yang menyelisihinya tidak kuat.

(Hadits ini diriwayatkan oleh (Jmar, Ali, Nu'man bin Basyir dan
Amr bin Huraits). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam
Bukhari hanya menyebutkan hadits ini dari riwayat mereka saja tanpa
sahabat yang lain, karena hadits yang diriwayatkan selain dari mereka
terdapat perbedaan. Pendapat ini perlu diteliti lebih mendalam, karena
pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara hadits yang diriwayatkan
dari Ali dan orang-orang setelahnya.

Ibnu Arabi melakukan hal yang sangat aneh, dimana dia
menukil ijma' ulama bahwa shalat Jum'at itu tidak wajib hingga
matahari mulai condong, kecuali apa yang dinukil dari Ahmad yang
menyebutkan bahwa orang yang melakukan shalat Jum'at sebelum
matahari condong maka shalatnya sah. Hal itu telah dinukil oleh Ibnu

Qudamah dan lainnya dari golongan ulama salaf, sebagaimana yang
akan diterangkan.
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Adapun atsar dari Umar, telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim -
guru Imam Bukhari- dan Ibnu Abi Syaibah dalam pembahasan tentang

"shalat" dari Abdullah bin Saidan, dia berkata, f. Ori g e;LiJ bW
'^lyaudelia lr e1 * t6gt, Qt y;zt|p'&i'^{v,lu*
)r4jt .;'r:3t :'J'tli'oi 4 &'t (Aku mengikuti shalat Jum'at bersama

Abu Bakar, dan aku melihat beliau melakukan shalat dan khutbah

sebelum pertengohan siang. Aku juga pernah mengikuti shalat Jum'at

bersama (Jmar, dan aku melihat beliau melaksanakan shalat dan

khutbah -hingga 
aku mengatakan- setelah pertengahan siang).Para

perawi hadits ini tsiqah (terpercaya), kecuali Ibnu Abi Saidan. Ia

adalah salah seorang pembesar tabi'in, namun ia tidak dikenal sebagai

orang yang adil. Ibnu Adi mengatakan, "la hampir tidak diketahui

identitasny a (m aj hul) ;'
Imam Bukhari mengatakan, bahwa hadits Ibnu Abi Saidan tidak

diikuti, bahkan dinafikan dengan hadits yang lebih kuat darinya; yaitu

hadits Ibnu Abi Syaibah dari jalur Suwaid bin Ghaflah, yang

mengatakan bahwa dia pernah shalat Jum'at bersama Abu Bakar dan

Umar ketika matahari telah mulai condong.

Dalam kitab Al Muwaththa'disebutkan dari Malik bahwa Ibnu

Abu Amir berkata, "Aku pernah melihat permadani milik Uqail bin

Abu Thalib dibentangkan pada hari Jum'at di dinding bagian barat

masjid. Apabila bayangan dinding telah menutupinya, Umar pun

keluar untuk shalat Jum'at." Sanad hadits ini shahih. Hadits ini

menunjukkan bahwa Umar keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at

setelah matahari condong. Tapi sebagian ulama memahami yang

sebaliknya. Dalam hadits riwayat Saqifah dari Ibnu Abbas disebutkan,

#, d"'&'# t'i ;*H, l,::t *;J ?'t- os rJ,ri lxetika

matahari condong pada hari Jum'at, Umar keluar kpmudian duduk di

atas mimbar).

Adapun hadits Ali, diriwayatkln oleh Ibnu Abi Syaibah dari

jalur Abi Ishaq. Ia menyebutkan, 9'; ,; .tt,. eiiit'it' |ilt db '^fi
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'u;,!ilt (bahwa tlia shalat Jum'at di belakang Ali selelah motahari

tergelincir). Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan dari
jalur Abu Razin, ia berkata, f+i} W y S+0 ,tilaJr ,* e J6 g
i?i 1 (Kami shalar bersama Ali pada hari Jum'at, terkadang kami

mendapatkan bayangan, nomun terkadang kami tidak
mendapatkannya). Hadits ini menunjukkan bolehnya segera

melaksanakan shalat Jum'at, atau sedikit mengakhirkannya.
Sedangkan hadits dari Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibah dengan sanad yang shahih dari Simak bin Harb, dia
mengatakan, 'u,7.!r'J\:J G X;ee,$r 7 rP i U iGjl' i)g (Suqtu

ketika Nu'man bin Basyir shalat Jum'at bersama komi setelah
matahari tergelincir). Saya katakan, bahwa ketika itu Nu'man adalah
gubernur Bashrah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah.
Hadits dari Amru bin Harits diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari
jalur Walid bin Abdul 'lzar, ia berkata, ila 'rr;i o€ i,v1 c,-1, r;

}.i,3;Jr sJg r:1tal;" oA *r:; d) )t''q q,(Aku tidak pernah

melihat seorang imam shalat Jum'at yang lebih baik dari Amru bin
Huraits, dia melal<sanakannya ketika matahari mulai tergelincir).
Sanad hadits ini juga tergolong shahih.

Adapun hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits ini, yang
juga berasal dari sahabat, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu
Abi Syaibah dari jalur Abdullah bin Salimah. Dia mengataka", 6r rk
';it'{:tr'+ :5,6, ;,1aa,$r -:1i:.i i.t i:- l' + (Abdultah bin

Mas'ud shalat Jum'at bersama kami pada waktu dhuha, ia (lbnu
Mas'ud) mengatakan, "Aku khawotir kalian akan kepanason.").

Dari jalur Sa'id bin Suwaid, ia mengatakan, e;liir'{gtil 7 sb
uib lMuawiyah shalat Jum'at bersama kami pada waktu dhuha).

zi4- g,6t t:G @rang-orang (sahabat) bekerja). Ada dua cara

membaca lafazh *6r; pertama, dengan mem-fathoh-kan huruf "mim"
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dan "nun" (mahonah) artinya bekerja untuk dirinya. Kedua dengan

meng-kosrah-kan huruf "mim" dan men-sukun-kan huruf "ha"'
(m ihnah) artinya mempunyai pekerj aan.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Thariq, dari Yahya bin Sa'id,
iC '& t ii ,f ,yi )6r ori (manusia adatah ahti bekerio dan

mereka tidak mempunyai pembantu yong membantu merelra dolam
pekerjaan).

'# e trlri z;3$ jy tVr,, r11 rjf (Apabila pergi ke masjid

merelra mengenaknn palcaian yang dipakai bekerja). Imam Bukhari
menyimpulkan dari hadits ini bahwa para sahabat melakukan shalat

Jum'at setelah matahari condong (zowa[), karena menurut ahli bahasa

lafazh raha (pergi) digunakan setelah zswal. Dikuatkan lagi dengan
perkataan Aisyah bahwa mereka pergi dengan dipenuhi debu dan
keringat di badan mereka, hal ini dapat terjadi ketika matahari sudah
panas. Secara lahiriah, mereka tidak sampai ke masjid kecuali setelah

matahari condong atau mendekati itu. Dengan demikian, disebutkan-
nya hadits Aisyah di bab ini dapat dimengerti.

};.3r ,F c+ -^e,$r 
*U- ou pj y '&t d* o3r tti

(Rasulullah SAW mengerjakan shalat Jum'at ketilea matahari
condong). Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
senantiasa melaksanakan shalat Jum'at setelah matahari condong.

Adapun riwayat Humaid dari Anas disebutkan, dengan Furk ft
ze;it t;;. ,ryj (Kami segero melalcsanakan shalar Jum'at dan lromi

melakukan qailulah [tidur siang sejenakJ setelah shalat Jum'at).
Secara lahiriah, mereka mengerjakan shalat Jum'at di awal waktu

siang atau mengerjakan shalat sebelum qailulah (tidur siang). Berbeda

dengan pelaksanaan shalat Zhuhur ketika musim pils, dimana
mereka melakukan qailulah terlebih dahulu baru mengerjakan shalat

Zhuhur.
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Catatan

l. Ibnu At-Tin menceritakan dari Abu Abdul Malik, dia
mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan Atsar dari
sahabat, karena dia tidak mendapatkan hadits yang marfu ' dalam
hal ini. Setelah itu,lmam Bukhari menyebutkan hadits Anas ini.

2. Imam Bukhari tidak menegaskan bahwa hadits Anas yang kedua
berstatus mqrfu'. Dalam kitab Al Ausath, Thabrani
meriwayatkan dari jalur Thariq Muhammad bin Ishaq, dimana
hadits ini mempunyai syohid (dalil) dari hadits Sahal bin Sa'd
yang akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang Jum'at.
Hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka yang menganggap
bahwa waktu dianjurkannya untuk pergi melaksanakan shalat
Jum'at adalah sejak matahari condong, karena mereka segera
pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at sebelum tidur (istirahat)
siang.

17. Ketika Panas Menyengat pada Hari Jum'at

"'St'3*t 
t\t,*: o,.ds frt **'ult ,:ts ,i;"!.6 i ri'*

.a;i,";r d rfiurt;.i'4t'i*r 6L D,AL.. f,,
.l^At'k'i- I : e>au.,1* I ie

. . c/

. d-\

906. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya apabila
udara terasa sangat dingin, Rasulullah SAW segera melaksanakan

shalat; dan apabila udara terasa sangat panas, maka beliau

,oo ,ilt ,f , 
"/;1)
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melaksanakan shalat ketika udara agak dingin. Shalat yang dimaksud

adalah shalat Jum'at."

Abu Khaldah berkata, "Anas bin Malik tidak menyebutkan

'Jum'at', tapi hanya menyebutkan shalat."

Beliau (Abu Khaldah) juga berkata, "Ketika kami shalat

bersama Gubernur Bashrah, Gubernur bertanya kepada Anas bin

Malik, 'Bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur?"'

Keterangan Hadits:

11lalur'5j. lrrgrro melal<sanakan shalat). yakni melaksanakan

shalat pada awal waktunya.

z;J,lir f- 1fuu, Sjj ';Sr '.t"sr rsy2 (dan apabila udara sangat

panas, beliau shalat ketika udara agak dingin, yakni (melalesanakan)

shalot Jum'at).lmam Bukhari tidak menegaskan hukum judul bab di

atas karena dimungkinkan kalimat "Yakni Jum'at" adalah penafsiran

tabiin. Dalam riwayat Humaid dikatakan bahwa Rasulullah SAW

menyegerakan shalat tanpa dijelaskan lebih mendetail. Hal itu telah

dikuatkan oleh riwayat mu'allaq yang kedua, dimana di dalamnya

dijelaskan bahwa kalimat "yakni Jum'at" diambil dari pemahaman

yang menyamakan antara shalat Zhuhur dan Jum'at. Hal ini

sebagaimana yang terjadi pada Anas bin Malik ketika ditanya oleh

Yazid Adh-Dhabi, "Wahai Abu Hamzah, kamu telah bersama-sama

Rasulullah SAW mengerjakan shalat Jum'at, bagaimana beliau

mengerjakannya?" Anas bin Malik menjawab, "Rasulullah SAW

segera melaksanakan shalat apabila udara dingin. Apabila udara

sangat panas, beliau mengakhirkan shalat sampai udara agak dingin,"

tanpa menyebutkan shalat Jum'at.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa Imam Bukhari telah

menjelaskan tentang disyariatkannya menunggu udara agak dingin

untuk melaksanakan shalat ketika panas matahari sangat menyengat.

Namun dia tidak menjelaskan hukumnya, karena kalimat "Yakni
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Jum'at" kemungkinan berasal dari perkataan tabiin (menurutnya) atau

mungkin merupakan penukilannya. Untuk itu, menurutnya lebih kuat
untuk dinisbatkan kepada Zhuhur. Hal itu dikuatkan dengan perkataan

Gubernur Bashrah kepada Anas pada hari Jum'at, "Bagaimana Nabi
SAW melaksanakan shalat Jum'at? Maka Anas menjawabnya dengan
tegas. Dia juga mengatakan bahwa jika perintah untuk menunggu

udara agak dingin disyariatkan untuk hari Jum'at, maka dapat
dipahami bahwa shalat Jum'at tidak disyariatkan sebelum matahari

condong. Karena kalau disyariatkan sebelum matahari condong, maka

bukanlah panas matahari yang menyengat itu menjadi sebab

diakhirkannya pelaksanaan shalat, bahkan menjadi keharusan untuk
dilaksanakan dengan segera.

Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil bahwa waktu Jum'at
adalah waktu Zhuhur, karena Anas telah menyamakan keduanya
dalam jawabannya. Berbeda dengan mereka yang membolehkan untuk
melaksanakan shalat Jum'at sebelum matahari condong, dan hal ini
telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Pelaiaran vane dapat diambil

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah,
menghilangkan gangguan dari orang yang shalat dengan berbagai
macam cara demi menjaga kekhusyuan, karena itulah yang menjadi
sebab untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat ketika udara sangat

panas, berbeda dengan ketika udara dingin.

18. Berjalan untuk Menghadiri Shalat Jum'at dan Firman Allah,
"Maka bersegeraloh kalian untuk mengingat Allah."

(Qs. Al Jumu'ah (62): 9)
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y dt?X:t1iii ilt o1t uG ;r'Su',
" ' 

tt 
' 

o.
.rik *Att'f ; ,,rYo'Jv':

o
.t, z)), ,.,
.-ar ir*-=Jl acrJ J \J.

't<i-'oi 
^yt )t("-

Sebagian ulama mengartikan kata sya'yundengan U".urufru a*
pergi, berdasarkan firman Allah, "Dan barangsiapa yang

menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke aroh itu dengan

sungguh-sungguh." (Qs. Al Israa'(17): 19)

Ibnu Abbas RA berkata, "Diharamkan jual-beli ketika itu
(mendengar adzan shalat Jum'at)."

Atha' berkata, "Diharamkan semua kegiatan ekonomi pada saat

itu."

Ibrahim bin Sa'd dari Zuhri berkata, "Apabila seorang Muadzin

telah mengumandangkan adzan shalat Jum'at dan seorang sedang

melakukan perjalanan (musafir), maka ia wajib menghadiri shalat

Jum'at."

907. Dari Abayah bin Rifa'ah berkata, "Abu Abs mendapati

ketika saya hendak melakukan shalat Jum'at, dan Abu Abs berkata,

aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa kedua

kakinya berdebu ksrena berjalan di jalan Allah, maka Allah

mengharamkonnya dari api neraka."

,s"eJt ;:\i r\1 ,Grlt * * i qr11 su''
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y ilt Jt" ^)t )i,'+ :Jv '& ant ue: i;-; ,Sri V
t.

W ^s\l:,i t;'-i', ,:'1,; a'it >'ii>tL:r .::ai tit:J*- &:
.fliu'r*tt ij f*a & r',i w,13.1rt

908. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasututtan SeW

bersabda, "Apabila iqamah (qamat) telah dikumandangkan,

janganlah lalian tergesa-gesa akan tetapi berjalanlah dengan tenang,

ikutilah shalat yang dapat komu ikuti dan sempurnakanlah apa yang

telah tertinggol. "

,o

Ct * *i * rr *f I ,.i,r rb I J$ittl 6i ;.rtt .,-. ;
i5;lt #', d';; ,? fr'F y ,iu *', {r ilt &

909. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, abu Abdullah berkata,

"Aku tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari bapaknya, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian berdiri sampai kalian

melihatku, dan hendaklah kalian bersikap tenong'. "

Keterangan Hadits:

W q ujLl (berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika Allah menyertakan perintah untuk

menghadiri (Jum'at) dengan larangan melakukan jual-beli, ini

menunjukkan bahwa arti bersegera (sa'yun) adalah segera

mengerjakan kebaikan atau ketaatan, karenanya merupakan lau'an dari

melakukan perbuatan yang bersifat duniawi; seperti jual-beli atau

aktivitas lainnya. Kesimpulannya bahwa yang diperintahkan adalah

segera melakukan perbuatan yang bernilai akhirat, dan larangan untuk

melakukan perbuatan yang bernilai duniawi.
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Dalam kitab Al Mrwaththa', Imam Malik bertanya kepada Ibnu

Syihab tentang ayat ini, maka Ibnu Syihab menjawab, "Umar bin

Khaththab membacanya, r'3i,z,ii rfu.q: ji ri1(Jika diseru untuk shalat

maka pergilah), sepertinya beliau menafsirkan lafazh JlJt lsegera)

dengan i+O'.ilr (pergi). Sedangkan Imam Malik sendiri mengartikan

sa'yun dengan melakukan perbuatan berdasarkan firman Allah dalam

surah Al Baqarah ayat 205, * *t*, e e jV 6l: (Dan apabila

dia berpaling (dari kamu) ia berjalan di muko bumi untuk

mengadakan kerusakan), dan firman Allah dalam surah 'Abasa ayat 8,

,;U" !"V i 61i (dan adapun yong darang kepadamu dengan

b e r s e g e r a I u nt uk m e ndap at lran p e ngaj ar anJ)."

Malik mengatakan bahwa maksud "bersegera" di sini bukanlah

Al Isytidaad (berjalan cepat).

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits, ;1i 6'tiS X
dt;X (maka janganlah ksmu mendatanginya sedang lamu tergesa-

gesa) menunjukkan bahwa perintah "segera" dalam ayat tidak sama

dengan larangan "segera" yang ada dalam hadits. Alasannya bahwa

perintah "segera" dalam ayat ditafsirkan dengan Al Mudhiyy (pergi),

sedangkan larangan segera dalam hadits ditafsirkan dengan 'adwi

(berjalan cepat atau terburu-buru) yang menjadi lawan dari berjalan,

dimana Rasulullah SAW bersabda, a'tJi Aiti t;tiS t:iti i
$anganlah kalian mendatanginya (shalat) dengan tergesa-gesa, topi
dat angilah dengan berj alan\

r..? tt.

9 &t iH ,W i[r o1_t y'& i.t JV1(tbnu Abbas berlmta,

"Diharamkan jual beli ketika itu."), yakni ketika adzan Jum'at

dikumandangkan. Atsar ini telah disebutkan oleh Ibnu Hazrn dari jalur

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh; Gt6- q tl:ii ti Sr'CA-t
gt *o'atUr # $ri ,1l2t|.(Tidak dibenarkon melakukan jual-beti

pada hari Jum'at ketika dikumandangkan adzan untuk shalat, dan
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apabila telah selesai shalat, maka berjual-betitah kalian). Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Ibnu
Abbas secara marfu'.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa jual-beli pada
waktu dikumandangkannya adzan adalah haram hukumnya. Menurut
mereka waktu tersebut dimulai dari adzan kedua, karena itulah yang
dikenal pada masa Rasulullah SAW sebagaimana yang akan
dijelaskan. umar bin Syabah telah meriwayatkan dari jalur Makhul
bahwa adzan yang dikenal pada zaman Nabi SAW adalah
dikumandangkan oleh seorang muadzin ketika imam keluar, pada
waktu itulah mulai diharamkannya transaksi jual-beli. Riwayat ini
tergolong mursal, namun banyak syahid (hadits lain) yang
menguatkannya. Adapun pada waktu adzan setelah matahari condong
(adzan pertama), maka mereka memakruhkannya. Sedangkan
golongan Hanafiyah memakruhkannya secara mutlak, dan tidak
mengharamkannya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sah hukum transaksi jual-beli
dengan adanya pengharaman? Dua pendapat tersebut berdasarkan,
apakah suatu larangan mempunyai konsekuensi merusak atau
membatalkan (transaksi) secara mutlak atau tidak?

,4? oOrilt ifi ,irai SAi pltna'berkata, ,,Diharamkan 
semuo

lregiatan ekonomi). Atsar ini disebutkan Abd bin Humaid secara

bersambung (mengenal) dalam tafsimya dengan lafazh, ilrrlq &lri rit
6y '&-i1, Ui ,y}t gt- oii iulr, ,1ti; 'uo,Ut, Ar, *ut er

(Apabila telah dikumandangkan adzan diharamkan bersedau furou,
jual-beli, melakukan kegiatan ekonomi, tidur, seorong laki-laki
mendatangi ahlinya (istrinya) dan menulis kitab (surat)). Demikian
juga pendapat jumhur ulama.

y 7u'i': r*i' 7.j.'t:\ jir iif r11 *.i!Jr * * i qr;l sa,,

'#-'ti (lbrahim bin Sa'd dari Zuhri berkata, ',Apabila seorang

muadzin telah mengumandangkan adzan shalat Jum'at dan seorang
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sedong melakukan perjalanan (musafir), hendaklah iu menghadiri

shalal Jum'a1.").

Saya tidak melihat bahwa riwayat ini berasal dari Ibrahim. Ibnu

Mundzir menyebutkan dari Zuhri, dia mengatakan bahwa riwayat ini
masih diperselisihkan; ada yang mengatakan bahwa redaksi riwayat
yang berasal dari Ibrahim itu sepeni lafazh diatas, namun ada juga

yang mengatakan bahwa bunyi redaksi darinya (Ibrahim) itu adalah

i.* * tt Qidak ado [kewojibanJ shalat Jum'at bagi seorang

musafir) seperti perkataan atau pendapat Jamaah. Demikian yang

diriwayatkan Walid bin Muslim dari Al Auza'i, dari Zuhri.

Kemungkinan perkataan Zuhri ini dapat dipahami dalam dua

kondisi yang berbeda:

Pertoma, kalimat iU e t I Qidak oda Jum'at bagi

musafir), yakni tidak wajib bagi musafir.

Kedua, kalimat '#-'oi & @ako hendaknya ia menghadiri),

yakni dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Kemungkinan riwayat Ibrahim bin Sa'ad dipahami secara

khusus; yaitu apabila seseorang hadir di tempat pelaksanaan shalat

Jum'at dan ia mendengarkan adzan, itu bukan berarti shalat Jum'at
tersebut diwajibkan bagi seorang musafir secara mutlak, sehingga

haram hukumnya jika ia melakukan safar (bepergian) sebelum

matahari condong. Sepertinya inilah pendapat yang kuat menurut
Bukhari. Hal itu dikuatkan dengan keumuman firman Allah, i-yt,$,;-
yt f) A ry,t 9t it- ,t ,fu.,titi tir ftnl (Hai orang-orong yang

beriman, jika dikumandangkan seruan untuk melakukan shalat pada

hari Jum'at, moka bersegeralah untuk mengingat Allah) tanpa

mengkhususkan orang yang mukim (tidak bepergian) dari orang yang

bepergian (musafir).

Adapun alasan Ibnu Mundzir yang tidak mewajibkan shalat

Jum'at bagi musafir adalah karena Rasulullah SAW menjama'
(mengumpulkan) shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah pada hari Jum'at,
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maka tindakan Rasul itu menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak
wajib bagi musafir, dan ini adalah perbuatan yang benar. Hanya saja,
pendapat ini tidak menolak pendapat atau gambaran yang telah saya
sebutkan.

Ibnu AI Manayyar mengatakan bahwa dalam bab ini Imam
Bukhari menetapkan "berjalan" untuk menghadiri shalat Jum'at,
meskipun dia mengetahui ada sebagian yang menafsirkan "segera,,
dengan "pergi" yang mencakup pergi dengan berjalan dan pergi
dengan berkendaraan. Seakan-akan perintah untuk menghadiri shalat
Jum'at dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dipahami dari
keumuman perintah tersebut dalam semua shalat, termasuk juga shalat
Jum'at, sebagaimana hadits Abu Hurairah. Adapun hadits Abu
Qatadah diambil dari kalimat, '.{ii,t',lo (hendaklah kalian tenang),

yang juga mengharuskan tidak tergesa-gesa dalam menghadiri shalat.

* n dtif (Aku bertemu Abu lbs). Abu Abs adalah Ibnu

Jabr, nama aslinya adalah Abdurrahman, dan dia tidak mempunyai
riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

ijr5i rib (dan saya pergi). Dalam riwayat Bukhari juga

disebutkan dengan lafazh ini. cerita ini mengisahkan tentang
pertemuan antara Abayah dengan Abu Abs. Dalam riwayat Ismaili
dari Ali bin Bahr, dari walid bin Muslim, disebutkan bahwa cerita ini
mengisahkan tentang pertemuan antara yazid bin Abu Maryarn
dengan Abayah. Demikian juga yang diriwayatkan An-Nasa'i dari
Husain bin Harits, dari walid, dia berkata, "yazid bercerita kepadaku
bahwa ia bertemu dengan Abayah bin Rifa'ah ketika saya pergi shalat
Jum'at." Dalam riwayat Ismaili ditambahkan bahwa ketika itu yazid
berada di atas hewan tunggangannya, kemudian ia berkata,
"Perlambatlah langkahmu." Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, :Jtii

i i # U|'+ ;y l' #:, e.:y':)th, 
"o,i '.-*.i gia berkara, aku

trrrroron kabar gembira bahwa longkahmu ini termasuk di jalan
Allah, karena saya mendengarkan Abu Abs bin Jabr),kemudian dia
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menyebutkan hadits tersebut. Seandainya riwayat ini akurat,

kemungkinan cerita ini terjadi dalam dua peristiwa tersebut. Untuk

lebih jelasnya, akan dijelaskan matan haditsnya pada pembahasan

tentang Jihad. Adapun kami sebutkan di sini adalah berdasarkan

keumuman kalimat, 1' +f ,t @i ialan Allah) yang termsuk juga

Jum'at, karena perawi hadits menjadikan hadits ini sebagai dalil akan

hal itu.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa letak kesesuaian hadits

ini dengan judul bab adalah dari kalim at, !* ii $;ii (Abu Abs

mendapoti saya); karena seandainya dia pada waktu itu dalam

keadaan berlari, maka tidak mungkin dia bisa melakukan

perbincangan sarnbil lari. Selain itu, Abu Abs menjadikan hukum

pergi shalat Jum'at seperti hukum jihad; dan tidaklah berlari itu
merupakan tuntutan jihad; demikian halnya dengan shalat Jum'at.

Sedangkan hadits Abu Abs telah dibahas di akhir bab adzan,

sebagaimana yang disinggung di awal bab ini.

yrl * \ .i"bi :,nr t? $'lti i:rlr.rri i yt y fi (Dari

Abdullah bin Abi Qatadah, Abu Abdullah berkata, "Aku tidak

mengetahuinya kecuali dari ayahnya"). Abu Abdullah adalah Imam

Al Bukhari. Kalimat, l' ln ii 
',Sti 

(Abu Abdullah berkata) hanya

terdapat dalam riwayat Al Mustamli. Sepertinya sanad dalam

riwayatnya terputus, karena ia mencantumkan hadits ini hanya dengan

hafalannya. Sedangkan asal hadits ini adalah maushul. Hadits ini juga

diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Najiyah, dari Abu Hafsh (Umar bin

Ali, guru Imam Bukhari). Al Karmani berkata, "Sanad hadits ini

munqathi', sekalipun Imam Bukhari mengatakan maushul, hal itu
karena gurunya memang meriwayatkan hadits ini secara munqathi'."

:r$,lt '{ "* (Hendaklah kalian tetap tenang). Ibnu Rasyid

berkata, "Tujuan larangan tersebut adalah agar kondisi itu tidak

menyebabkan mereka tergesa-gesa untuk melaksanakan shalat,
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sehingga tindakan itu akan menghilangkan perintah untuk
melakukannya dengan penuh ketenangan dan kekhusyu'an."

Ibnu Rasyid melanjutkan, seakan-akan Imam Bukhari ingin
menjelaskan perbedaan antara orang yang segera pergi untuk
melaksanakan shalat Jum'at dengan selain shalat Jum'at, karena
tergesa-gesa untuk melaksanakan selain shalat Jum'at akan
menimbulkan rasa lelah dan nafas yang terengah-engah, sehingga ia
tidak khusyu' dalam melaksanakan shalat; berbeda dengan orang yang

segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena biasanya ia
datang sebelum iqamah, sehingga ada waktu untuk istirahat. Dengan
demikian, sepertinya Imam Bukhari ingin menjelaskan larangan untuk
melakukan semua yang dapat menyebabkan hilangnya rasa tenang dan
khusyu', sehingga ada kesamaan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat
yang lain. lYallahu a'lam.

19. Larangan Memisahkan Dua Orang yang Duduk Berdekatan
(Dalam Masjid) pada Hari Jum,at

A ,*, y ilt * frt J;1 i6 ,iG "'v:.,tat ot L *
c / . o" ..3 ll t 'i ;'ti ;',r'; ,P ,4 Lwt 6r',#; !:Jit i'y-'plr
ll\i e; ttt i ,'^i'J{ 6 J; ft;'r'; * at:, i ,*

.u?\i 
ia=Jlt ;)'^; (,';? ;'*:i

910. Dari Salman AI Farisi, dia berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan bersuci
semampunyo, kemudian memakai minyak rambut atau minyak wangi,
setelah itu pergi ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang
duduk berdekatan, kemudian melakukan shalot yang telah
disyariatkan kepadanya, dan apabila khatib menyompoikan khutbah
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dia diom menyimaknya, maka orang itu okan diampuni dosanya

anlara Jum'at ini dengan Jum'at yang lalu."

Keteransan Hadits:

Menurut jumhur ulama, menyela atau memisahkan dua orang

yang duduk berdekatan dalam masjid pada hari Jum'at adalah makruh

hukumnya, sedangkan menurut Ibnu Mundzir adalah haram

hukumnya. Menurut Imam Nawawi hukumnya makruh tanzih (lebih

baik ditinggalkan). Adapun yang masyhur menurut pengikut madzhab

Syaf i adalah makruh hukumnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh

Ar-Raf i.

Hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan dan celaan

akan hal tersebut telah diriwayatkan dalam kitab-kitab Musnad dan

Sunan yang umumnya adalah hadits dha'if (lemah). Sedangkan hadits

yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i

darijalur Abu Zahirah, dia berkat u, It Ut -A / i I' lf g g
,'Jut |-Lr;" *j * io' .J- Utt rr*- ,E y,a)'01 'f Ji *i +o ?tt

Uii iii ;ir lkami bersama Abdullah bin Busr, salah seorang

sahabat Nabi SAW, lalu dia menyebutkan bahwa seorang lakiJaki
datang dengan melangkahi (orang-orang yog duduk) padahal Nabi

SAW sedang menyampaikan khutboh, maka beliau bersabda,

" Duduklah karena kamu telah menyakiti!")

Imam Malik memberi batasan makruhnya hal tersebut, yaitu

apabila hal itu dilakukan ketika khatib berada di atas mimbar.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa termasuk memisahkan

dua orang yang duduk adalah duduk di antara keduanya, atau

menyuruh yang satu keluar dan menempati tempat duduknya, atau

terkadang diartikan juga dengan melangkahi secara mutlak.

Melangkahi berarti mengangkat kedua kaki di atas kepala atau pundak

orang yang duduk, yang terkadang bisa saja kaki tersangkut di baju

orang yang dilangkahi. Namun dalam hal ini Ibnu Al Manayyar
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membolehkannya jika di shaf (barisan) pertama ada celah, sehingga
orang yang baru masuk ingin mengisi tempat itu, maka orang tersebut
dimaafkan karena kelalaian mereka yang tidak mengisi tempat yang
kosong di shaf pertama.

20. Seseorang Dilarang menyuruh Orang Lain Pindah dan Dia
Menempati Tempat Duduknya Pada Hari Jum'at

'oi'rLj + ut * at j :Ju t;tt rtr ue, ; it *
,iu s;.1-.jr :g.ti:.'J y',+-j :* ;, i';i l:'St d"

6?'t'-^;lJjr

9ll. Abdullah bin Umar RA berkata, ,,Rasulullah SAW
melarang seseorang menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat
duduknya dan dia menempatinya. Aku (Ibnu Umar) bertanya kepada
Nafi', 'Apakah hanya untuk shalat Jum'at?' Nafi' menjawab, .Shalat

Jum'at dan shalat-shalat yang lain'."

Keterangan Hadits:

(Bab Seseorang Dilarang menyuruh Orang Lain pindah dan
Dia Menempati Tempat Duduknya Pada Hari Jum at). Berkenaan
dengan judul ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits shahih,
tapi tidak memenuhi syarat (kriteria) hadits Imam Bukhari; yaitu
hadits dengan lafazh, 

^J';d,ri )y ,)iJ)gi-'j 4t ?j"'ot i "rri "i,1-1

ry|* ,,Sg-,Fi (Janganlah seseorong menyuruh saudaranya (orang

muslim) untuk berdiri poda hari Jum'at, lalu dia menempati tempat
duduknya, tetapi hendqklah ia mengatakan, "Berlapang-
Lapanglah!.").
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Kesimpulannya, bahwa orang yang melangkahi orang lain

setelah minta izin, tidak termasuk dalam kategori hukum (makruh)

tersebut.

Kalimat dalam bab "seseorang Dilarang menwruh Orang Lain

Pindah" tidak mempunyai pemahaman lain, karena disebutkannya di

sini berfungsi menerangkan keburukan hal itu supaya dijauhi. Sebab

apabila seseorang melakukan hal itu akibat kesombongannya, maka

jelas merupakan perbuatan yang buruk, apalagi jika ia melakukannya

untuk mengutamakan orang lain.

Sepertinya Imam Bukhari cukup menerangkan hal itu

berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas. Nafi' juga berdalil dengan

keumuman hadits tersebut ketika ditanya Ibnu Juraij tentang shalat

Jum'at. Hal itu dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan tentang

isti'dzan (minta izin). Penjelasan bab ini sudah disinggung dalam bab

sebelumnya.

Guru Imam Bukhari di sini adalah Muhammad bin Salam,

seperti yang dinisbatkan dalam riwayat Abu Dzar.

21. Adzan Pada Hari Jum'at

ar's1)t *b

?lu. g ilr, q:'; irr'l1r :{rr r; l',lC
912. Saib bin Yazid berkata, "Adzan hari Jum'at pada masa

Muhammad SAW, Abu Bakar Shidiq, dan Umar RA dilakukan ketika
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khatib berada di atas mimbar. Ketika masa Utsman, umat Islam makin

banyak, maka beliau menambahkan adzan ketiga waktu benda di
Zan)ra'."

Abu Abdullah (lmam Bukhari) berkata, "Zarxa' adalah nama

tempat di pasar Madinah."

Keteransan Hadits:

(Bab Adzan pada Hari Jum'at), yakni kapan disyariatkannya.

z;liir 7'j"it$r ;t€ lAdzan pada hari Jum'at). Dalam hadits Abu

Amir dari Ibnu Abi Dzi'b yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah
dijelaskan, bahwa adzan pertama yang disebutkan Allah dalam Al
Qur'an adalah hari Jum'at. Ibnu khuzaimah dalam riwayat Waki' dari

Abu Dzi'b menyebutkan, ti y 1o' ..,t.a )tr J'y: y ,P lri'li ,iri
a;bJ 17 ;r:'i 'frt F Oil laazan yans dilakukan poda masa

Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar adalah dua adzan (dua kali)
pada hari Jum'at).Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa maksud "dua

adzan" adalah adzan dan qamat, sesuai dengan kebiasaan yang

dilakukan karena keduanya merupakan i'lam (pemberitahuan)

sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tenang adzan.

#t dt 'elli * 15! (Apabila imam duduk di atas mimbar).

Dalam riwayat Abu Amir telah disebutkan, c;Ai *y1 i6li g.V r\1

t, -
6>lJaJr (apabila imam keluar dan apabila qamat untuk shalat telah

dikumandangknn). Demikian juga dengan riwayat Al Majiryun dari

Zrfiri dengan lafazh, #t e f- ,ir;)i ',#" rf z;1ii 7t;- g-shr ot
(adzan pada hari Jum'at adalah ketika imam duduk, yakni (duduk) di
atas mimbar). Sedangkan Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain

dari Al Majisyun tanpa menyebutkanlafazh, t*- (yakni).
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Adapun riwayat An-Nasa'i dari Sulaiman At--Iaimi dari Zuhri

disebutkan , 
'J'J $9 ,/t ,rv Pt yil' ,r& Ct* 61.i\'3i-i>t l,ti

l}i lhitat mengumondangkan adzan ketika Nobi SAII/ berada di atas

mimbar, dan ketiko beliau turun Bilal melakukan qamat).

Al Muhallab mengatakan bahwa hikmah dilakukan adzan ketika

Khatib berada di atas mimbar adalah, agar jamaah mengetahui bahwa

khatib sudah berada di atas mimbar sehingga mereka diam untuk

menyimak khutbah yang akan disampaikannya. Tapi pendapat ini

perlu diteliti, karena dalam konteks hadits Ibnu Ishaq yang

diriwayatkan oleh Thabrani disebutkan, .raI.ir .:[ .-,Jr L?i o'g f* lf
(sesungguhnya Bilal mengumondangkan adzan di pintu masjid).

Secara lahiriah bahwa adzan tersebut benar-benar untuk

memberitahukan, bukan khusus agar mereka mendengarkan khutbah.

Banar, bahwa adzan pertama adalah untuk i'lam (pemberitahuan),

sedangkan adzan yang kedua (ketika khatib di atas mimbar) adalah

untuk inshat (agar mereka menyimak dan mendegarkan khutbah).

t;, 'rl[t ei'otbL oS t i (ketika masa (Jtsmar). Maksudnya

adalah ketika Utsman menjadi Khalifah.

a3t'-i,?i (umat Islam makin banyak),yaitu di Madinah. Dalam

riwayat Al Majisyun dikatakan bahwa Utsman menyuruh menambah

adzan ketika beliau baru menjadi khalifah, akan tetapi menurut Abu

Nu'aim hal itu dilakukan Utsman setelah beberapa bulan menjadi

khalifah.

.:.t6r or3r nj (menambah adzan yang ketiga). Dalam riwayat

Waki' dari Abu Dzi'b bahwa Utsman memerintahkan dengan adzan

pertama. Demikian halnya dengan Syaf i melalui jalur ini, namun

keduanya tidak bertentangan; karena berdasarkan penambahan maka

dinamakan adzan ketiga, sedangkan berdasarkan adzan sebelum adzan

dan iqamah (yang telah ditetapkan pada zaman Rasul SAW) maka

dinamakan adzan pertama. Sedangkan lafazh riwayat Aqil yang akan
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disebutkan setelah dua bab adalah, Lr:*L :'ri grifq d,;t'6r 3i

(Sesungguhnya adzan keduo merupakan perintah Utsman). Penamaan

adzan kedua ini juga tidak salah berdasarkan adzan yang sebenamya
selain qamat.

:t:\lJt ,P @i Zaura'). Ibnu Baththal berpendapat bahwa Zaura'

adalah batu besar di depan pintu masjid. Pendapat ini harus diteliti,
karena dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Zuhri yang disebutkan Ibnu

Khuzaimah dan lbnu Majah disebutkan, 93lJ' e f ,b eJ6r ,r.r..lr iri
irljlt q i;f" (Ursman menambahksn adzan ketiga yang dikuman-

dangkan di salah sotu tempot di pasar yang disebut Zaura').

Sedangkan dalam riwayat Thabrani disebutkan, J\(Ji ,r.$t2 liit
tsg o\1 #t ,)b '* tiy ,t$b'i'o\i- o* ,irr'1jt il' ,SA-i ,ti St
,fu. '?tti 'Ji 

'iP ,liti @ia (tJtsman) menyuruh untuk

mengumandangkan adzan pertoma di suatu tempat yang disebut
Zaura', maka dia (Bilal) mengumandongkan adzan di tempat tersebut.
Apobila khatib (Utsman) berada di otas mimbor, maka muadzin
mengumandangkan adzan kedua; dan apabila khatib turun, maka
muadzin melakukan qomat untuk shalat).

Dalam riwayatnya melalui jalur lain disebutkan, # 1ri:lr, 1136

'e.*, ii 'r;ii| Li ;Or #. yj? (latu dia mensumandangkan adzan

di Zaura' untuk memberitahu orang-orqng bahwa waktu (shalat)
Jum'at telah tiba).

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadits Anas disebutkan,

yr', y f- u, irrl}ri ,crj\!urg,& 'o.a,>i: nt ,,,bl 6rrurgguhnya
Nabi SAltt dan para sahabatnyo di Zaura', dimana Zaura' adalah
tempat di Madinah yang dekat dengan pasar).

Secara lahiriah, orang-orang di berbagai negeri telah berpatokan
dengan apa yang dilakukan Utsman bin Affan, karena dia adalah
khalifah yang harus ditaati. Tetapi Al Fakihani menyebutkan bahwa
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orang yang pertama melakukan bi'ah dalam masalah adzan adalah Al
Hajjaj di Madinah, dan Ziyad di Basrah, bahkan telah sampai berita
kepada saya bahwa penduduk Maghrib (Maroko) hanya melakukan
adzan satu kali. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abi
Syaibah, dari Ibnu Umar, dia berkata, b:* 'r'l;it i; jili irSfr

(bahwa adzan yang pertama pada hari Jum'ot odalah bid'ah). Ada
kemungkinan bahwa perkataan tersebut bertujuan untuk
mengingkarinya, atau mungkin untuk menjelaskan bahwa hal itu
belum pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW, dan semua yang

tidak ada pada z:rnan Nabi stermasuk bid'ah. Tapi meskipun
demikian, di antara bid'ah tersebut ada yang baik dan ada yang tidak
baik.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Utsman melakukan hal itu
untuk memberitahukan kepada orang-orang akan masuknya waktu
shalat dengan menganalogikan kepada shalat-shalat yang lain, maka
dalam hal ini shalat Jum'at dapat dimasukkan dalam kelompok shalat-
shalat tersebut. Namun ia tetap mempunyai kekhususan yang tidak ada

dalam shalat-shalat lainny4 yaitu dikumandangkannya adzan ketika
khatib berada di atas mimbar. Hal ini termasuk mengambil
kesimpulan hukum dari makna yang asli (dasar), dan ini dibenarkan.

Adapun apa yang dilakukan orang-orang sebelum masuknya waktu
shalat Jum'at, seperti dzikir dan membaca shalawat Nabi sebagaimana
yang dipraktikkan di sebagian negara, adalah termasuk bid'ah. Untuk
itu, mengikuti salafush-shalih adalah lebih baik.

Catatan

l. Ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa penambahan

adzan itu dilakukan pada masa Umar bin Khaththab, sebagaimana

diriwayatkan oleh Mu'ad z, U t )e e;iii' fff- it3i-'oi f?1 7i'# "oi

to n' e',1, y eo,g G {-s-';o\i-;ti 1ii,}8r'g{_,?r,;jr
oill.J' .',:4 a:i.G.r',F |* i,t p ,f. ei, {&i @ot*a umor bin

tlz - TATEITL BAARr



Khaththob memerinlahkan dua muadzin untuk mengumondangkan

odzan di luar masjid agar kaum muslimin mendengarnya. Setelah itu,

dia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan di hadapannya
(di dalam masjid) seperti yang dilakuknn pada masa Rasulullah SAIY

dan Abu Bakor. Kemudian Umqr berkata, "Kita melakuksn ini
disebabkan banyaknya kaum muslimin.")

Akan tetapi pendapat ini tidak kuat, karena Mu'adz pada saat itu
telah meninggalkan Madinah dan tinggal di Syam sampai meninggal

dunia akibat terkena Tha'un (penyakit yang mewabahi). Maka dari itu,
pendapat yang paling kuat adalah bahwa penambahan adzan itu
dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan.

2. Banyak penjelasan dari pensyarah, di antaranya bahwa makna

kalimat eJrir 'os\r 
lodron yang ketiga) berarti dua adzan yang

pertama adalah adzan dan qamat. Ad-Dawudi menukil bahwa adzan

pertama kali dilakukan di bawah masjid. Pada zaman Utsman, dia
memerintahkan untuk mengumandangkan adzan di Zaura' sehingga
jumlahnya menjadi tiga adzan. Untuk itu, apa yang dilakukan Utsman
disebut dengan (adzan) yang ketiga.

Dalil tersebut dijadikan dasar oleh Imam Bukhari untuk

menjelaskan adanya duduk di atas mimbar -bagi khatib-- sebelum

khutbah, berbeda dengan pendapat pengikut madzhab Hanafi. Namun
yang diperselisihkan adalah, apakah adzan tersebut dimaksudkan

untuk mengumandangkan adzan atau untuk istirahatnya khatib?

Berdasarkan pendapat pertama (bahwa duduk tersebut

dimaksudkan untuk mengumandangkan adzan), maka hal itu tidak
disunahkan pada hari raya, karena pada hari raya tidak disunahkan

mengumandangkan adzan.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa adzan shalat Jum'at

dilakukan sebelum khutbah, dan khutbah Jum'at dilakukan sebelum

shalat. Dalam hal ini adzan dikumandangkan sebelum shalat. Apabila
adzan tersebut dikumandangkan ketika imam berada di atas mimbar,
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ini menunjukkan bahwa khutbah tersebut dilakukan lebih dahulu

daripada shalat.

22. Satu Orang Muadzin pada Shalat Jum'at

.iufi '-U.

913. Dari Sa'ib bin Yazid, bahwa orang yang menambah adzan

yang ketiga pada hari Jum'at adalah Utsman bin Affan RA, ketika
penduduk (kaum muslimin) Madinah bertambah banyak dan Nabi
SAW tidak memiliki muadzin kecuali hanya satu orang. Adzan Jum'at
dikumandangkan pada saat imam duduk, yakni di atas mimbar.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'ib yang

telah disebutkan pada bab, sebelumnya, namun dalam bab ini ditambah

dengan kalimat, -olt) '* L\'l *t * Ut ,U ",r:il ,fJ" d3 (dan Nabi

SAW tidqk mempunyai muadzin melainkan seorang muadzin) Begitu
juga yang disebutkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dari riwayat
Shalih bin Kaisan, juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu

Khuzaimah dari riwayat Ibnu Ishaq, keduanya dari Zuhri. Di dalam

Mursal Al Makhul pada bab sebelumnya, disebutkan seperti itu juga.

Pesan dalam judul bab ini sangat jelas, yaitu meniadakan adzan dua

kali secara bersamaan. Maksudnya, yang mengumandangkan adzan

adalah orang yang melakukan qamat. Ismail mengatakan bahwa

sepertinya yang dimaksud dengan muadzin adalah adzan itu sendiri,
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sehingga Imam Bukhari dalam mengungkapkannya menggunakan

lafazh muadzin karena hal itu menunjukkan makna adzan.

Saya tidak mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi Ismail
melakukan takwil seperti ini? Sesungguhnya muadzin yang tetap

adalah Bilal, sedangkan Abu Mahdzurah serta Sa'ad Al Qurdhzi biasa

mengumandangkan adzan di masjid mereka masing-masing. Adapun
Ibnu Ummi Maktum, tidak ada data lain yang menjelaskan bahwa ia

mengumandangkan adzan kecuali hanya adzan pada waktu subuh,

seperti yang disebutkan dalam pembahasan tentang Adzan

sebelumnya.

Sepertinya Al Ismaili ingin menyiratkan sebutan salah seorang

dari ketiga muadzin tersebut, bukan jumlah adzawrya. Maka apayang
ia maksudkan tidak berbeda dengan maksud Imam Bukhari. Ada

kemungkinan maksud dari lafazh "r-b L\'i| (satu muadzir), yakni

muadzin pada hari Jum'at. Dengan begitu dapat diketahui penolakan

terhadap apa yang disebut oleh Ibnu Habib bahwa apabila Rasulullah
SAW naik mimbar dan duduk, maka para muadzin
mengumandangkan adzan secara bergiliran dimana jumlah mereka

ada tiga orang; dan setelah selesai adzan, Rasulullah SAW berdiri dan

menyampaikan khutbah Jum'at. Pendapat ini memerlukan bukti yang

kuat, padahal tidak ada dalil tegas yang membuktikan hal itu. Namun
saya mendapatkannya di dalam Muhktashar Al Buwaithi,l dari

Syaf i.

23. Seorang Imam Menjawab Adzan ketika Ia sedang Berada di
Atas Mimbar

ot:L o.ri ,. u)r; ',+ ;,:c 5: i ,F ; :,(it1l 
G_.i ""

:;1.)t;)'Ju ki ilt Fi llr 'ju o"r9)r o\i .ar & ,_)c'*j
l.Di dalam manuskrip Al Muzani
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914. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dia berkata, "Aku
pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan ketika ia duduk di atas

mimbar dan muadzin sedang mengatakan 'Allahu Akbar, Allshu
Akbar', maka Muawiyah mengatakan ptila 'Allahu Akbar, Allahu
Akbar. 'Ketika muadzin membaca, 'Asyhadu an laa ilaaha illollah',
Muawiyah mengucapkan'Wa Anaa (dan saya juga [bersaksi])'. Lalu

muadzin mengucapkan'Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah',

maka Muawiyah mengucapkan'wo Anaa (dan saya juga [bersaksi]).
Setelah selesai adzan, Muawiyah berkata, 'Wahai manusia,

sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW di tempat ini 
-ketika

muadzin mengumandangkan adzan-- mengucapkan apa yang kalian

dengar dariku apa yang aku ucapkan'."

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Belajar ilmu dari seorang imam dan mengajarkannya ketika ia

berada di atas mimbar.

2. Seorang khatib harus menj awab adzan ketika berada di atas

mimbar.

Kata-kata UiS Ui (demikian juga saya) atau kata-kata yang

sepertinya cukup untuk menjawab adzan.

Bolehnya berbicara sebelum memulai khutbah.

a
J.

4.
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5. Takbir di awal adzan tidak perlu

masih diperdebatkan.

6. Duduk sebelum khutbah.

Hal-hal yang lain telah dibicarakan

adzan.

diulang, tapi pendapat ini

pada pembahasan tentang

24. Duduk di Atas Mimbar Ketika Adzan

alJr ?'i.;ur.Jihr 
'oi ;;i t; ;. +fur ,:i qV ir *

tosj ,u, lri * '; ^L h, nt oCL'; id i.;i
i6.\i,#.'t "JJ=jri'rr.iilt

915. Dari Ibnu Syihab bahwa Sa'ib bin Yazid menceritakan

kepadanya, bahwa adzar kedua pada hari Jum'at adalah atas perintah

Utsman bin Affan RA ketika jamaah di masjid bertambah banyak, dan

adzanJum'at dilakukan setelah imam duduk (di atas mimbar).

Keterangan Hadits:

Hadits Sa'ib ini akan dijelaskan kemudian. Adapun korelasi

hadits tersebut dengan yang sebelumnya sangat nampak. Ibnu Al
Manayyar menjelaskan korelasi tersebut dengan judul bab, yaitu

mengisyaratkan perbedaan dengan pendapat orang-orang Kufah yang

mengatakan bahwa duduk di atas mimbar ketika adzan adalah tidak

disyaria&an. Sedangkan Imam Malik, Syaf i serta jumhur ulama

mengatakannya sunah.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa hikmah duduk di atas

mimbar ketika adzan, adalah dapat menenangkan suasana gaduh,

persiapan untuk mendengar (menyimak) khutbah, dan

mengonsentrasikan pikiran untuk berdzikir.
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25. Adzan Ketika Khutbah (akan Di mulai)

^;Zit 7'r; t:ts\i ,:\ :Ji ri- ,; i.rA '+ :Ju'U *|t t
^nt J;) * e. /:::tt JL a:l5t ?'; ?6yi ,# ;'iri ok

,t ;tg il' .t4b rt, ,_*r]i') fJ c__\ *j ^)? ilt ,*
i*;,t;..lriL ;i .',k'r- & rt';'r'i, j o*La;L

ui J:'';\)i'.i, d.lj)t j, ".:i'u ,..1,.J, 0,1tri

916. Dari Zlhri, dia berkata; aku mendengar Sa'ib bin Yazid
berkata, "Adzan pertama di hari Jum'at pada masa Rasulullah SAW,
Abu Bakar dan Umar adalah ketika imam duduk di atas mimbar. Pada

masa pemerintahan Utsman bin Affan RA -orang Islam sudah

bertambah banyak- maka Utsman menyuruh pada hari Jum'at untuk
mengumandangkan adzan yang ketiga, lalu dikumandangkan adzan di
Zaura'. Maka, setelah itu adzan Jum'at ditetapkan seperti itu (tiga
kali)."

26. Khutbah di Atas Mimbar

#' ,* *i y\t ,*U,;+, ,;i'sG,
Anas RA berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di atas

mimbar."

u's *5*fur "rL ;|W f;i
3/\' jt ^1ti ;S u: V

\C) ,:l ;a, / gC o-ri t
:;it $',rL "( #t € d"s?t
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J:" ^)tt Jij ^)L'# ii.'J':i: et i;'J'ri'^;"?r''a') t; L

:?rt-{* jt*'t y d\ & ltJ'-'r',F'ri:*', * tt
r,rei ,t ,p.;oi ,,13, ** Ui -,p w;'x ,u'ti;
ig';,airir ,v') u ,A;t'i';6 ,u,rlr'r* ri1 ta;; ;i-l-.'

6',+, A,',;ii *',, * dt ,k ^tsr Jy'-, Jt,"a;'ru r*.

'rijSj ,\eL ,b rl-j ^"t itt ob ut'J)', *?, i 6
t,! ," ? ,o i ' : "; . ,r*Jr \>\ ) r2.J a';<Ar'{; i ,\1)b 'i': {'r'; dA,f /', ? c,

fr11:t:) i'; '.;* rii ,6, Qi ,'lta uat & *i f', C ;a
,'

- 6 t.,.,-

. .,,)\-, lJ ldJJ

977. Dari Abu Hazim bin Dinar, "Beberapa pria mendatangi

Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, mereka benar-benar terlibat dalam debat

yang sengit mengenai kayu yang dipakai untuk anak tangga mimbar?

Maka, ramai-ramai mereka bertanya kepada Sahal tentang hal itu.

Sahal menjawab, 'Demi Allah, aku sungguh mengetahui dari bahan

apa anak tangga mimbar itu dibuat! Aku benar-benar melihat hari

pertama diletakkan dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di

atasnya. Ceritanya, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada

wanita -dari golongan Anshar dan Sahal telah menyebutkan

namanya- dimana Rasulullah SAW berkata, 'Perintahkan budakmu,

tukang kayu itu, agar membuatkan untukku anak'anak tangga yang

bisq aku pergunakan untuk duduk apabila aku berbicara kepada

orang-orang'. Maka, wanita tersebut segera menyuruh budaknya

untuk mengerjakannya, Ia membuatnya dari kayu-kayu ghabah

(hutan), kemudian membawanya kepada wanita tadi. Maka wanita itu

mengirim mimbar kepada Rasulullah SAW, dan beliau

memerintahkan agar meletakkan kayu itu di tempat ini. Setelah itu,

aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat, takbir, dan ruku'
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di atas mimbar. Sedangkan ketika hendak sujud, beliau mundur
hingga mencapai anak tangga paling bawah. Setelah itu, beliau
kembali lagi ke posisi semula. Setelah selesai mengerjakan shalat,

beliau menghadap par€i hadirin dan berkata, "Wahai manusio,

sesungguhnya aku berbuat seperti ini agar kalian mengikuti dan
me mpelaj ari bagoimana aku shalal."l

y il' J:"'";tt plii.L'y o,s 'iu Jr * i /.c ?
J';,-? )V':rtiLL"4.ry f i'eitu.*',

.yin d, *'r * ur ;+'Cr
918. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Batang kayu

kurma yang dipakai Rasulullah SAW untuk berdiri waktu membaca

khutbah -ketika dibuatkan mimbar untuk beliau- itu bersuara
(menangis) seperti suara unta yang mau melahirkan, sehingga

Rasulullah SAW turun dari mimbar dan meletakkan tangannya di atas

kayu itu."

e'+x.&':+rtt * 4t'+:Jrs o-i * f.r"*'1;4; a;iJ'jt e;L , i,lw ;tt
919. Dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, beliau berkata,

"Barangsiapa menghadiri shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi
terlebih dahulu;'

' Hadits munafaq alaih: diriwayatkan Muslim (41/10),
selangkah atau dua langkah di dalam shalat.
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Keteransan Hadits:

(Bab Khutbah di Atas Mimbar), yakni tentang disyariatkannya

hal itu, tanpa dikaitkan dengan khutbah Jum'at, agar mencakup

khutbah-khutbah yang lain.

#t ;" J't y?tt * 4t |;* ,;lJvt (Anas RA berkata,

" Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar.") Ini adalah bagian dari

hadits yang disebutkan lmam Bukhari pada pembahasan tentang Al
I'tisham (berpegang teguh kepada agama) dan tentang Fitan

(bencana), yang di dalamnya terdapat kisah Abdullah bin Hudzafah.

Dari hadits Anas pada pembahasan tentang Istisqa' (shalat minta

hujan) juga disebutkan tentang kisah ini, dimana dia mengatakan Uii'

)Qr lnarm rclah musnah) sebagaimana yang akan disebutkan.

rL i |b fil i+, i,( (beberapa orang laki-taki mendatangi

Sahal ir, So'ad) Sayatidak menemukan nama orang-orang tersebut.

Lafazh,litsr b.rasal dari lafazh mumaaraat litjt-1yang berarti

mujadaloh 1ijirejl, artinya bertengkar. Al Karmani mengatakan,

bahwa lafazh tersebut berasal dari kata imtira' 1itqr) yang berarti

syakk (Lf), yaitu ragu. Pendapat pertama dikuatkan dengan hadits

dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya, dalam kitab

Muslim, fisi,.j bf yang berarti fjt6j @ertengkar). Ar-Raghib

mengatakan bahwa'af rr$f , I r i:f r berarti'aSSr;Ji, sebagai mana fi rman

Allah dalam surah Al Kahfi ayat 22, f*rS iry ll g )G )o (karena

itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentong hal merekn,

kecuali pertengkaran lahir saja). Dia juga mengatakan bahwa 'U"'1t

berarti ragu-ragu dalam sesuatu. sebagaimana firman Allah dalam

surah As-Sajdah ayat23, !.A.,1* e|fJ \I (makaianganlah kamu

(Muhammad) ragu-ragu menerima [Al Qur'anD.
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'JL t:* Ji\ ,il lO (Demi Attah, aku mengerahui terbuat clari

apa langga-langgq ilu) Dalam kalimat ini terdapat surnpah yang

bertujuan untuk meyakinkan para pendengar.

i,. . i. o.',ti. . , ".',ai t*i.

^)b'* ii J':f: qj ii J")l'a;;-\'.t;d'2 (Aku benar-benar melihar

hari perram, diletakkan dan hari pertama Rqsulullah SAW duduk di

atasnya) merupakan kalimat tambahan atas apa yang ditanyakan,

dimana fungsinya adalah untuk memberitahu mereka akan kuatnya

pengetahuan dia (Sahal) tentang apa yang mereka tanyakan

kepadanya. Dalam bab "Shalat di atas mimbar" telah disebutkan

bahwa Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, ,g yr&i Yi ,1 6 (Tidak

ada seorang pun yang lebih mengetahui dari aku).

rGjli q :rvt 
':ili.i 

Ji (kepoda seorang wanita dari golongan

Anshar) Dalam riwayat Abu Ghassan, dari Abu Hazim dikatakan, ia

seorang wanita dari kaum Muhajirin, seperti akan dijelaskan dalam

bab tentang hibah (pemberian), dimana hal itu merupakan keraguan

atau kebimbangan dari Abu Ghassan karena Abu Hazim telah

menyebutkan adanya kecocokan antara perkataan pengikut Abu

Hazim dengan perkataan mereka, yaitu wanita dari kaum Anshar.

Begitu juga yang dikatakan Aiman dari Jabir, seperti akan dibahas

pada bab "Tanda-tanda Kenabian". Adapun mengenai nama wanita itu
telah disebutkan dalam bab "Shalat di Atas Mimbar" di awal

pembahasan tentang shalat.

;rlrXt eXle tg] @erintahkanlah budokmu yang tukang kayu itu)

Abbas bin Sahal telah menyebutkan nama budak tersebut,

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh dan Abu

Sa'ad dalam pembahasan tentang "Kemuliaan Rasulullah SAW".
Semuanya bersumber dari jalur Yahya bin Bukair, yaitu dengan

tafazh, ,'i ,P e6t it ili) :# dyvw" e3 y io' .r,,; nr jpi irs
o'te 'd )tii- ".t-ri \b ? u, o'&i i:a t/ 'c-r+ 'dt 'i (Rasulullah

SAW biasa berkhutbah dengan bertelekan kayu. Maka ketika jumlah
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knum muslimin semakin banyak, dikttaknn kepada heliau,
"Seandainya engkau membuat mimbar," Abbas menjawab, "Di
Madinah ada seorang tukang kayu yang bernama Maimun.").
Kemudian ia menyebutkan hadits ini.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sa'id bin Sa'ad AI Anshari, dari
Ibnu Abbas dan konteksnya seperti hadits ini, namun ia tidak
menyebut nama tukang kayu sebagaimana tersebut dalam hadits tadi.
Dalam lafazh Thabrani dari jalur Abu Abdullah Al Ghifari disebutkan,
ht ou U' i,fii .rr;.1r e dj" g u.E *,i'F. y i',k'+(* ,|.'fjltt V q e.it yd' jt L?i ,'*3 * (saya tetah

mendengar Sa'ad bin Sahal berknta, "Ketika aku duduk berdua
dengan seorang pamanku dari golongan Anshar, Rasulullah SAW
berkata kepadanya, 'Pergilah ke hutan dan bawakan untukku kayu
hutan itu, kemudian buatkan untukku mimbar'.").

Mengenai nama orang yang membuat mimbar ini, ada beberapa
pendapat:

Pertoma, Ibrahim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Thabrani
dalam kitab Al Ausath dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir, tapi dalam
sanad-nya terdapat AI Ala' bin Muslimah Ar-Rawwas, yaitu seorang

perawi yang matruk (riwayatnya ditinggalkan).

Kedua, Baqul. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abdunazzaq
dengan sanad yang dha'if munqathi ' (lemah dan terputus), tapi Abu
Nu'aim dalam kitab Ma'rifah menyebutkan secara maushul (sanad-

nya bersambung), akan tetapi namanya adalah Baqum dan sanad-nya
juga dha'if.

Ketiga, Shubah. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Basykawal
dengan sanad yang benar-benar munqathi'.

Keempat, Qabishah atau Qubaishah Al Makhzumi, tapi sanad-

nya mursol sebagaimana yang disebutkan Umar bin Syabah dalam

kitab Ash-shahabah.
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Kelima, Kilab, hamba sahaya Al Abbas, seperti yang akan

dibahas.

Keenam, Tamim Ad-Dari. Abu Daud meriwayatkan secara

ringkas, Hasan bin Sufyan serta Al Baihaqi, dari- jalur Abu Ashim,

dari Abdul AzizbinAbu Rawwud, j6 rglrfur Vbi'* lt ,f e6V
,jri rei,tii, ,F-rf u'ii,;i )i ,iiri g U e't * irr, .J- lt )-;j.
ft'i'b3$ ,j. (dari Nafi', dari lbnu Umar; bahu'asanya ketika

Rasulullah SAW bertambah gemuk, Tamim Ad-Dari berkata

kepadanya, "Tidakkah sebaiknya kami membualkan mimbor yang

bisa membantu beban tubuhmu? " Rasulullah menjawab, "Ya'" Maka

Tqmim Ad-Dari segero membuat mimbar untuk beliau). Sanad

riwayat ini jayyid (baik) dan akan dijelaskan pada bab "Tanda-tanda

Kenabian".

Sesungguhnya Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa ia adalah

Tamim Ad-Dari. Ibnu Sa'ad di dalam kitab Ath-Thabaqat

meriwayatkan dari hadits Abu Hurair ah, ',!W- *t y il' ,,l.a ,]r'01

;il #i Ti :.srri!r ";; 'i'Jui'""'8,'ri i$lr iir ,''l,w ?\ Jl,*'$,t
9i C 

'i,tt$t *'t * ir' .rl; dt tlU tgr.1tJr,,'&U.i;G tt
,;tlr j*i "rY 'r Jtii- ,1\b 3 ir1 

' 
e-riJ t y i c6t 

'Jut' .Iiei oi \rj
',h bf 'o'; ;Jti$ (bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan

bersandorkan kayu, maka beliau berkata, "Sungguh sangat susah

bagiku untuk berdiri tegak." Mako Tamim Ad-Dari berkata kepado

beliau, "Tidakkah oku buatkan untukmu mimbar, seperti yang pernah

aku lihat di negeri syam? Maka Rosulullah sAly pun bermusyawarah

dengan kaum muslimin mengenai kemungkinan tersebut dan mereka

memandang sebaiknya Rasululloh SAW membuatnya (mimbar).

Mendengar hal ini, Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Aku

mempunyai seorang homba sahaya yang bernama Kilab, apakah ia

membuatkan mimbar untuk mereka? " Mqka Rasulullah sAl( berkata

kepadanya, "Suruh dia untuk membuatkan mimbar-")-
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Sanad hadits ini adalah orang-orang yang tsiqah (terpercaya),

tetapi di dalam sonad tersebut ada Al Waqidi yang belum mencapai

derajat tsiqah.

Ketujuh, Mina', yang disebutkan oleh Ibnu Basykawal dari

Zubair bin Bakar. Ia mengatakan bahwa Ismail -lbnu Abi Uwais-

bercerita kepadanya, dari ayahnya, dia berkata, n lir) iW 
'$t|ry

igu Jud":& f l,:?)'.'rl a*u €. ,1ii- ry €.,1rr;,ili (yang

membuat mimbar adalah seorong pemuda, (budak milik) seorang

wanita Anshar dari Bani Salimah -atau dari Bani Sa'idah, otau dari
seorang wanita istri salah seorang laki-laki di antara mereka-nama
anak itu adalah Mina'.).

Dalam riwayat ini memungkinkan bahwa dhamir (kata ganti)

tersebut kembali kepada orang yang terdekat, sehingga Mina' adalah

suami wanita tersebut. Untuk itu, pandangan ini tidak sesuai dengan

apa yang telah kamisebutkan pada bab "shalat diatas Mimbar dan di
atas Atap".

Dari Ibnu At-Tin dijelaskan bahwa mimbar itu dikerjakan oleh

hamba sahaya Sa'ad bin Ubadah, tapi terlalu berlebihan jika kita
mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istri Sa'ad.

Semua riwayat yang menyebutkan nama tukang kayu tersebut

sanad-nya tidak kuat kecuali riwayat Ibnu Umar, dimana riwayat
tersebut tidak menyebutkan bahwa yang membuat mimbar adalah

Tamim Ad-Dari. Bahkan riwayat Ibnu Sa'ad menerangkan, bahwa

yang membuat mimbar bukanlah Tamim Ad-Dari. Kelihatannya

pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang

mengatakan bahwa Maimun-lah yang membuatnya, sebab sanad-nya
juga dari jalur Sahal bin Sa'ad. Sangat jauh kemungkinan untuk

disimpulkan bahwa tukang kayu itu mempunyai beberapa nama.

Adapun kemungkinan semua orang yang namanya disebut dalam

riwayat-riwayat di atas ikut berpartisipasi dalam mengerjakan mimbar,

bertentangan dengan banyak riwayat sebelumnya yang menyebutkan

bahwa di Madinah hanya ada satu orang tukang kayu. Kecuali apabila
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maksud mereka tukang kayu yang cukup mahir membuat mimbar

hanya satu, sedangkan yang lainnya membantu dia. Kemungkinan ini
bisa saja terjadi, wallahu a'lam.

Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, -yang di-shahih-

kan Imam Bukhari- dari jalur Ikrimah bin Umarah, dari Ishaq bin Abi

Thalhah, dari Anas, ilp * e;it'?"i-i:g- *t f ir' ,,p ,.tr 3ri

,t u 'rfi ti ,'Jtit'€'r") gi;W ,'ix- toJ-'jlr e 7"t* g', Ji
(Rasulullah SAW berdiri pada hari Jum'ot, dan bersandar pada

sebuoh tiang tegak di dalam masjid lalu berkhutbah. Maka datanglah

Rumiy (seorang Romawi) menghampiri beliau don berkata,

"Tidakkah sebaiknya aku buatkan mimbar untukmu.").

Tidak disebutkannya nama tukang kayu tersebut memberi

kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Tamim Ad-Dari, karena

dia sering bepergian ke negeri Romawi. Dari penjelasan terdahulu

telah diketahui alasan di balik ide pembuatan mimbar.

Ibnu Sa'ad menetapkan bahwa hal itu terjadi pada tahun ke-7 H.

Ini perlu dianalisa, karena dalam masalah ini ada dua versi; versi Al
Abbas bin Abdul Muththalib dan versi Tamim. Kunjungan Al Abbas

terjadi setelah penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 H, sedangkan

Tamim pada tahun ke-7 H.

Ibnu Abbbas menetapkan, bahwa mimbar pertama kali
dikerjakan pada tahun ke-8. Ini juga perlu dipertimbangkan, karena

seperti yang disebutkan pada hadits Al l/ki (berita bohong) di dalam

kitab Shahih Bukhari dan Muslim (Shahihaini), dari Aisyah, dia

berkata, io n' & i' J?ii r;A"ol tig ;, L3"yt,:};li ori;jr irii
ot'2. a. ct,'..i'ff-, 

'?'t4-athi 
J? ,#, ,P *t (Maka berkobarlah emosi koum

Aus dan Khazraj, mereka hampir saling bunuh sedangkan Rasululloh

SAW SAW berada di atas mimbar. Maka Rasulullah SAW turun dari
mimbar don menenangkan mereko sampai suasano meniadi tenang

kembali).
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Sebagian ahli sirah Nabawiyah mengatakan, bahwa pada

mulanya Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar yang terbuat

dari tanah sebelum terbuat dari kayu. Tapi riwayat ini dibantah oleh
hadits shahih yang menyebutkan Rasulullah SAW bersandarkan kayu
ketika berkhutbah.

Mimbar tetap sebagaimana adanya, yaitu mempunyai tiga anak

tangga, hingga akhirnya ditambah dari bawah menjadi enam anak

tangga oleh Marwan pada masa khalifah Muawiyah. Alasan
penambahan ini dijelaskan Zubair bin Bakar dalam kitab Ahkbarul
Madinah yang sanad-nya kepada Hamid lbnu Abdurrahman bin Auf.

Ia mengatakan, 9i ,Y- oi -;-i,Sr * yO '$'r ;tr:'; J'a;-:6 ,t;;

,,a'ti ;ti n.Vi 6i :l u'i;j i,l't ;.*,6-t', uilit;* :'-;ii,'4,
ei, W * ,l,i:tt;-! ,;;t;p ctVst oX o(., ,136n bi (Muawiyah

mengutus kepada Uorion -Mor*on adalah kaki tangannya di
Madinah- don memerintahkan membawa mimbar kepadanya, lalu
Marwan pun memindahknnnya. Modinah-pun menjadi gelap gulita.
Mengetahui hal ini, Marwan keluar datberkata, "sesungguhnya aku
diperintah untuk meninggikannyo." Kemudian ia memanggil tukang
kayu, dimana jumlah anak tangganya pada waktu itu ada tiga,
kemudian anak tongga tersebut ditambah seperti yang ada sekarang).

Dari jalur lain Zubair meriwayatkan, iliSr C;-f: ,? g"3r *i&i
e6, ii 'e, 4 b3i Cit :S6i c'e 1S'c*, e Sril lv1(Maka srtrtrto

a

itu pula gerhana matahari terjadi, sampai-sampai knmi melihat
bintang. Io menambah anak tangga menjadi enam dan berkata,
"Sesungguhnya aku menambahkannya ketika jumlah knum muslimin

bertombah. ").

Ibnu Najjar dan lainnya banyak mengatakan, keadaan mimbar
tetap seperti itu sampai masjid Madinah terbakar pada tahun 54 H
sehingga mimbar itupun ikut terbakar. Kemudian mimbar diperbarui

oleh penguasa Yaman yang bemama Al Muzhaffar pada tahun 56 H.

Dua puluh tahun kemudian, Azh-Zhahir Bibris menyumbang mimbar
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lain. Maka, mimbar Al Muzhaffar tersebut diganti hingga tahun 820 H

raja Al Muayyid menghadiahkan mimbar baru. Ia juga yang mengirim

mimbar ke Makkah di tahun l8 H. Semoga Allah mencatat amal

baiknya.

U1l ,fs"p "e # (la membuatnya dari kayu Ghabah). Dalam

riwayat Sufuan dari Abu Hazim dikatakan, ia membuatnya dari kayu

Atslah (pohon yang tidak berduri), seperti yang dijelaskan pada bab

"Permulaan Shalat". Kedua nama jenis bahan tersebut adalah sama,

hanya berbeda istilah, karena sebenarnya Atslah itu adalah Tharfa'.

Ada pendapat mengatakan bahwa Atslah menyerupai Tharfo', hanya

saja lebih besar dari Tharfa'. Sedangkan Ghabah adalah tempat di

dataran tinggi Madinah dari arah Syam (Syria), dan juga nama sebuah

perkampungan di Bahrain. Pada dasarnya setiap pepohonan yang lebat

disebut Ghabah.

t[}b d* et y rtt ov lt'Jr', Ult j (kemudian aku

melihat Rasulullah SAW shalat di atasnya) Maksudnya, Rasulullah

SAW melakukan shalat di atas anak tangga mimbar yang paling atas.

,s:;7ir'Jj j ,* '$i'€3 j ,* 'Sj'Ti 
lu,tiou takbir dan

ruku' di atasnya. Kemudian -ketika hendak sujud- beliau mundur)

Dalam riwayat ini tidak disebutkan berdiri setelah ruku', begitu juga

bacaan setelah takbiratul ihram. Akan tetapi dalam riwayat Suffan

dari Abu Hazim,keduanya disebutkan , €j i *f; ej i €'tt t?'F
6:$it (Beliau takbir, setelah itu membaca dan ruku'. Kemudian

mengangkat kepalanya (t'tidal), lalu mundur ke belokarag). Tujuan

beliau mundur, agar tetap menghadap kiblat. Dalam riwayat Hisyam

bin Sa'ad dari Abu Hazim yang diriwayatkan Thabrani disebutkan,

#t * '$t '# iyr.irr .;:l I y u,t\ |iai (Maka Rasutuuoh

SAW berkhutbah di atas mimbar, kemudian dikumandangkan qamat

untuk shalat, makn beliau bertakbir sedang beliau di atas mimbar).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat.
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1, ,yi € Ui bowoh mimbar), yakni beliau sujud di tanah

dekat anak tangga paling bawah.

5b "i (kemudian beliau kembali). Maksudnya, setelah sujud

beliau kembali ke posisi semula. Pada riwayat Abdul Aziz, Imam
Muslim menambahkan bahwa beliau kembali ke posisi semula hingga

shalat selesai.

ft5;a.3 (agar kalian belajar) Dengan demikian, dapat diketahui

bahwa maksud beliau shalat di atas mimbar adalah supaya semua

orang dapat melihat shalat beliau dengan jelas.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak biasa dilakukan

manusia secara umum, hendaknya menjelaskan hikmah yang

terkandung di dalamnya.

Disyariatkannya khutbah di atas mimbar bagi setiap khatib, baik

dia seorang khalifah atau bukan.

Bolehnya mengajarkan kepada makmum cara shalat dengan

praktik.

Bolehnya melakukan gerakan yang sedikit atau banyak ketika

shalat, jika dilakukan secara terpisah, dan hal itu telah dijelaskan

dalam pembahasan tentang "shalat di atas Atap".

Khatib dianjurkan memakai mimbar, supaya dapat terlihat dan

didengarkan dengan j elas.

Disunahkan mengawali setiap pekerjaan baru dengan shalat,l

baik sebagai tanda syukur ataupun memperoleh keberkahan.

I Kesimpulan ini perlu dianalisa, sebab Rasulullah SAW dalam hadits di atas menegaskan

bahwasanya beliau shalat di atas mimbar supaya orang-orang dapat melihat dan belajar
mengenai cara beliau shalat. Seandainya Rasulullah melakukan itu dengan tujuan seperti 1,ang
dijelaskan oleh pensyarah, maka beliau pasti menjelaskannya.

J,

4.

5.

6.
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Ibnu Baththal berpendapat, jika yang menjadi khatib itu seorang

khalifah (pemimpin), maka dianjurkan untuk berkhutbah di atas

mimbar. Sedangkan apabila dia bukan seorang khalifah, maka ia boleh
memilih antara khutbah di atas mimbar atau di atas tanah.

Menurut Ibnu Al Manayyar pendapat tersebut, telah keluar dari
maksud judul bab di atas. Di samping itu, merupakan berita tentang

hal baru yang dilakukan sebagian khalifah (pemimpin). Jika hal baru
itu bersumber dari Khulafaurrasyidin, maka termasuk Sunnah yang

harus diikuti. Tapi jika bukan dari mereka, maka termasuk bid'ah
yang menyerupai Sunnah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sepertinya ini adalah hikmah dari
judul bab di atas, dimana perincian tersebut tidaklah dianjurkan.
Mungkin maksud orang yang menyenanginya adalah, bahwa pada

dasarnya posisi seorang imam hendaknya tidak lebih tinggi dari
makmum. Bukan merupakan keharusan apabila hal itu disyariatkan
bagi Nabi SAW dan orang yang menjadi khalifah, disyariatkan juga

bagi orang-orang setelah mereka.

Dalil jumhur ulama dalam masalah ini 
-khutbah 

di atas

mimbar atau di atas tanah- adalah adanya kesamaan bahwa
keduanya merupakan nasihat bagi orang-orang yang mendengarnya,

dan pelajaran bagi mereka tentang masalah agama.

)yt ?r*i 1sraru unto yang mau melahirkan) Al Jauhari

mengatakan, Al 'Isyar adalah unta yang hamil sepuluh bulan sampai

anaknya lahir. Al Khaththabi mengatakan, Al 'lsyar adalah unta yang

hamil dan hampir melahirkan. Ada pendapat lain yang mengatakan

bahwa Al 'lsyar adalah unta yang umur kehamilannya mencapai

sepuluh bulan.

Adapun pembahasan tentang Jidz' (batang kurma yang dipakai
Nabi untuk bersandar) akan dijelaskan pada pembahasan tentang

"Tanda-tanda Kenabian".
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*j*

#t d" ',j\;- (khutbah di atas mimbar) Kalimat inilah yang

nampaknya menjadi maksud dalam bab ini. Adapun matan ini telah
dijelaskan dalam bab "Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at,'.

Kesimpulan yang dapat diambil dari riwayat ini adalah, seorang
khatib boleh mengajarkan hukum-hukum ag:rma di atas mimbar.

27. Khutbah dengan Berdiri

k.tr&" *j ^lL dt ,*'dt,; ;i',rG,
Anas berkata, "Ketika nasulullah SAW *"rrUu.u khutbah,

beliau melakukannya dengan berdiri.,'

dt &',rlr ,tts ilu tnZ dt o-*, # qt ,f
ivi ij; K ?rt;'"i ,'k i ,*u'+x.

920. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ,.Rasulullah SAW
berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk. Setelah itu beliau
berdiri kembali, seperti yang kalian lakukan sekarang.,,

Keteransan Hadits:

(Khutbah dengan Berdiri). Demikian pendapat sebagian besar
ulama, sebagaimana yang dikatakan lbnu Ar Mundzir. selain Ibnu
Mundzir, ada yang menukil dari Abu Hanifah bahwa hukum berdiri
ketika khutbah adalah sunah, tidak wajib. Sedangkan riwayat dari
Imam Malik mengatakan wajib. Jika ditinggalkan, maka khutbahnya
tidak baik meskipun tetap sah. Ulama yang lain mengatakan, bahwa
berdiri dalam khutbah disyaratkan bagi yang mampu melakukannya,
seperti halnya shalat.
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Pendapat pertama berdasarkan hadits Abu Sa'id, iU' ,* H' Ll

'i'r; UA't #, e p_ c6 ',* ru, & @ahwosonya Rasulullah

SAI( pada suatu hari duduk di atas mimbar, dan kami pun duduk di
sekeliling beliau). Serta hadits Sahal yang telah disebutkan, ** ql
W lJri f;ryi ..J- P- (perintahkan homba sahayamu untuk

membuatkan unlukku anok-anak tongga, yang bisa aku pakoi duduk di
atasnya).

Saya menjawab dalil pertama, bahwa maksud hadits itu bukan

khutbah Jum'at. Sedangkan dalil kedua, ada kemungkinan kata-kata
duduk yang dimaksud adalah duduk ketika pertama kali naik ke atas

mimbar dan duduk di antara dua khutbah. Jumhur ulama dalam hal

ini berdalil dengan hadits Jabir bin Samurah di atas, serta hadits Ka'ab
bin Ujrah bahwa dia masuk masjid. Sedangkan Abdurrahman bin Abu
Hakim berkhutbah sambil berdiri, maka dia mengingkarinya dan

membaca ayat I I surah Al Jumu'ah yang berbunyi, *ti l'i';j
(Mereka tinggalkan kamu sedang berdiri [berkhutbah).

sama sekali belum pernah melihat seperti hari ini, dimana seorang
imam yqng mengimami kaum muslimin berkhutbah sambil duduk ldia
mengatakan itu dua kalil).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus, & I' J'fl'#

";-y; 
1, e *.i Jii ,ov*bj,#., F il, *e *j & ?n,

(Rasulullah SAll berkhutbah sambil berdiri, begitu juga Abu Bakar,
Umar serta Utsman. Adapun orang yang pertama kali berkhutbah
sambil duduk adalah Muawiyah).

Hal itu berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yang

senantiasa berkhutbah dengan berdiri, dan disyariatkannya duduk di
antara dua khutbah. Seandainya duduk dalam dua ktutbatr itu
disyariatkan, maka tidak perlu ada duduk pemisah antara keduanya.

I32 _ FATHI'L BAARI



Adapun berita mengenai apa yang dilakukan Muawiyah, adalah

karena adanya halangan. Menurut riwayat lbnu Abi Syaibah dari jalur

Asy-Sya'bi dikatakan, bahwa Muawiyah berkhutbah sambil duduk

ketika perutnya bertambah besar.

Adapun orang yang berargumentasi bahwa seandainya duduk di

atas mimbar merupakan syarat sahnya khutbah, maka orang-orang

yang mengingkari perbuatan khatib yang berdiri itu tidak akan ikut
melaksanakan shalat Jum' at bersamanya.

Jawabnya, bahwa orang-orang melakukan hal itu karena takut

fitnah, atau orang-orang melakukan khutbah dengan duduk itu
berdasarkan ijtihadnya, seperti yang mereka katakan bahwa Utsman

menyempurnakan (tidak meng-qashar, ed) shalat ketika dalam

perjalanan (safar).Tapi Ibnu Mas'ud tidak menyetujui tindakan itu.

Kemudian ia shalat di belakangnya dan menyempurnakan shalatnya.

Namun, kemudian Ibnu Mas'ud meminta maaf dan menjelaskan

bahwa perbedaan adalah suatu keburukan.

t! . . . qJi J'6't (Anas berkata... dan seterusnya) Ini adatah

potongan hadits Istisqa', yang akan diulas dalam pembahasan tentang

Istisqa'. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits

Ibnu Umar, yang akan disebutkan setelah dua bab kemudian dalam

judul "Duduk di Antara Dua Khutbah". Dalam bab ini juga disebutkan

hadits Jabir bin Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim, yang

berbunyi, ih.i',#'"C tk.ti'*x;lg Pi !o n' 
"b it'J'J,1t oi

a"it 'til ti6 
".hr;- 

oe '^$ '!1:i ;ro ,u,r6 
"*r4 

(sesungguhnya

Rosulullah SAW khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu
berdiri dan berkhutbah (yang kedua) dengan berdiri. Maka

barangsipa memberitahumu bahwasanya beliau berkhutbah dengan

duduk, maka ia telah berdusta). Hadits ini lebih tegas dari hadits Ibnu

Umar dalam menerangkan kebiasaan Rasulullah SAW yang

berkhutbah dengan berdiri. Hanya saja sanad-nya tidak sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan Imam Bukhari.
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Thawus, dia berkata,

y A t 'eUtta ti,t ';L, ,i J\1 (orang yons pertama kali

berkhutbah dengan berdiri adalah Muawiyah ketikq lemak di
perutnya bertambah bonyak [gendut]). Hadits ini adalah hadits mursal

yang dikuatkan oleh riwayat Sa'id bin Manshur dari Al Hasan, yang

bunyinya, l,',* &i ttl of 1 ov* a;i,3rlt i'7 z$iir € C(*t),i J:ri

9d u.E '# u )':r: ,r"k tt '& (orang yang pertama kali

istirahot ketika khutbah Jum'at adalah Utsmqn. Jika merasa lelah, ia

duduk dan tidak berbicara hingga berdiri kembali. Sedangkan orang

pertama yong berkhutbah dengan duduk adolah Muav,iyah).

Abdunazzaqmeriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, rlt'tti
',* ,+ ,6$e;i;lr?\o',.rilJ"t'i,g oG\'#j f 6.b *') *itt j.
ul+ jitri",.*r'zi-)tt)ori 6r, ,'dh;-'i *.e '& o* 7a1r oclL e
6U '.{|\i1 (Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan

Utsman, mereka melakukan khutbah Jum'at dalam keadaan berdiri,

sehingga Utsmon merosa berat untuk berdiri. Maka io khutbah

dengan berdiri lalu duduk. Pada masa Muawiyah, ia berkhutbah

dengan duduk pada khutbah yang pertama dan berdiri pada khutbah

yang kedua).

Maka, tidak ada alasan bagi orang yang membolehkan k'hutbah

dengan duduk, karena hal itu dilakukan dalam kondisi darurat

(terpaksa).

28. Khatib dan Jamaah saling Berhadapan Ketika Khutbah
Berlangsung

?6>t',&
t ,i, ,. | ) o '..c aur:'* ur J;Lf,ist *y,
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Ibnu Umar serta Anas radhictllohu anhum menghadap Imam

(khatib) ketika khutbah.

921. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, 'pudu ,*tu
hari Rasulullah SAW suduk di atas mimbar, dan kami duduk di

sekitamya."

Keteransan Hadits:

(Bab Khatib dan Jamaah saling Berhadapan ketilm Khutbah

Berlangsung) Menurut jumhur ulama, hal itu merupakan perbuatan

yang mustalzab (disukai). Dari jalur lain dikatakan wajib hukumnya.

Abu Thayib At-Thabari dari kalangan madzhab Syafi'i menetapkan

seperti itu, maka jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Tapi ada

yang mengatakan, tidak seperti yang disebutkan Asy-Syasyi. Dalam

kitab Syarah Al Muhadzdzab telah dinukil bahwa menoleh ke kiri dan

ke kanan adalah makruh hukumnya menurut jumhur ulama, kecuali

yang dinukil dari sebagian kalangan madzhab Hanafi, yang

mengatakan tidak sah hukumnya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Adapun yang mengharuskan saling berhadapan antara makmum

(hadirin) dan imam (khatib), maka posisi khatib harus membelakangi

kiblat, dan hal itu dimaafkan (tidak mengapa) supaya imam (khatib)

tidak membelakangi jamaah (hadirin) yang diberi nasihat. Di antara

hikmah menghadap khatib, adalah agar jamaah dapat berkonsentrasi

dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib, juga

merupakan etika dalam mendengarkan nasihatnya. Jika khatib

menghadap jamaah dan mereka juga menghadap khatib dengan badan,

hati dan pikirannya, maka sangat membantu untuk memahami semua

nasihat yang disampaikan.
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Adapun tentang lbnu Umar, Al Baihaqi telah meriwayatkannya

dari Jalur Al Walid bin Muslim, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar telah

selesai melaksanakan shalat sunah sebelum imam keluar. Apabila

datang, imam (khatib) tidak duduk hingga menghadapnya (ke arah

Ibnu Umar).

Sedangkan tentang Anas, kami meriwayatkannya dalam naskah

Nu'aim bin Hammad dengan sanad yang shahilr, bahwa jika Imam

(khatib) memulai khutbahnya pada hari Jum'at, maka Anas

menghadap kepadanya sampai selesai khutbah. Dari jalur lain, berita

ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Anas, ea;J 7\ ,8 '031

i6li J;e$ Jaiv,,)r Jl '.tZ"'a (Bahwasanya ia menghadiri shalat

Jum'at, lalu bersandar ke dinding dan menghadap imam [khatib).1'

Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui adanya

perbedaan di antara ulama dalam hal tersebut." Selain itu, dia telah

meriwayatkan hadits yang mengandung kemungkinan dari Sa'id bin
Al Musayyab dan Al Hasan. Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa tidak

ada riwayat shahih dari Rasulullah SAW yang secara jelas

menerangkan hal tersebut. Dalam hal ini Imam Bukhari telah

mengambil kesimpulan hukum dari hadits Abu Sa'id sebagaimana

yang dimaksud dalam judul bab, yaitu hadits, '*i * rtt ,P Qt'01
'i'; Ulai #t e p;'ots u^b (Pada suatu hari Nabi SAW duduk di

atas mimbar, dan kami duduk di sekitarnyo). Hadits ini adalah bagian

dari hadits panjang yang akan diterangkan dalam pembahasan tentang

zakat,yaitu pada bab "Shadaqah kepada Anak Yatim".

Adapun dalil yang dapat disimpulkan dari hadits ini, bahwa

duduknya mereka di sekitar Rasulullah SAW adalah untuk

mendengarkan pembicaraan dan nasihat beliau, sehingga mereka perlu

melihat beliau. Hal itu tidak ber.tentangan dengan disyariatkannya

khutbah dengan berdiri sebagaimana yang telah diterangkan, karena

dalam hadits ini Nabi duduk di tempat yang tinggi dan mereka duduk

di tempat yang lebih rendah. Jika beliau melakukan hal itu bukan
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ketika khutbah, maka melakukannya ketika khutbah adalah lebih baik,

karena adanya perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah

yang akan disampaikan oleh imam atau khatib.

29. Mengucapkan Amma Ba'du dalam Khutbah Setelah

Memanjatkan Puji Syukur kepada Allah

ilt o-*, a^*.G * *; 
'Uu *'ilt f o_ri -i ir*,i 7

,,11i)t A.V0.|-rtdv fr6r olZ C :J ,;j; J,ljJL W
Jt" ^)tt J;.,JGG,Uu -i Ui- Wi; 'ojiT {6 ,',,ta
, , 2 c , . 

'r,' 
, .1.. . t

,tt u\"i f J\ i#r dy ;; tL &t * Ut

ilt ,* ,ut ,s'-rJ;;13 ,nl:, 6b q'Jt'.:i n#;
,'*i'; Q.;,lt3;') ,tlt'..*i ,'u-^!t'.^u i', *r *
A .';ir<,6 ,t;\i ; i; '*r,Uu 3:; $ :lu ;
A,i : ki S ;, i ir G'ju ,Uu rju u :z*G) ';L 'Ht\-J L) l' ;!n> e.

',<:t:1',-',1 i'ii: jg1 a*r p va nt;t * ;-i; ii :rl' 9,. v. ,

;'i ,J6'-rrr grst * -n e; 'ri- 'i )#t q. r;:,f

,4/t'Jv'si- ,1l-.,l (ft t|:;t t+r'a[' 6 :{ lv+ 7'*i
*'t * lJt &'#J'i ut J';'r'r ,ito -i.,,'. "*

V ,'; Jr;o .G:*i ci; ,Glr., $i u{1,, -,4t Ce

-v';t'Jb'sl- g.A, ti': .l:'u"i -;-'J\& tK "Ji'rtA,t,
,''e cs;"ri1,i"rr7 sJ*}' ta'dL6:'i Jt;} -?t^'"ex,
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?,&;Gt.rlti C.uriuil 'ira',SG 
.'ait* o'S';, fit
AL'e" c -yi tlit

922. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata; Aku datang

kepada Aisyah, kebetulan orang-orang sedang shalat. Aku bertanya,

"Ada apakah dengan mereka?" Aisyah dengan kepalanya memberi

isyarat ke arah langit. Aku bertanya, "Ayat?" Aisyah menganggukkan

kepalanya sehingga tanda setuju. Ia berkata, "Rasulullah SAW terlalu

lama mengimami shalat sehingga aku merasa pening dan di sebelahku

terdapat tempat minum yang berisi air, maka aku buka dan

kusiramkan air itu di atas kepalaku. Rasulullah SAW menyudahi

shalatnya, dan ketika itu matahari sudah muncul kembali. Kemudian

beliau berpidato, beliau memuji Allah sebagai satu-satunya Dzat yang

berhak menerima pujian dan sanjungan. Sesudah itu beliau bersabda,
'Amma ba'du'." Aisyah berkata, "Lalu para wanitq dari Anshar itu

membuat gaduh, maka aku kembali menuju kepada mereka untuk

menenangkannya." Lalu aku berkata kepada Aisyah, "Apa yang

dikatakon Rasulullah? " Aisyah menjawab, bahwa beliau berksta,

"Sesuotu yong belum pernah diperlihatkan kepadaku, maka

diperlihatkan kepadaku di tempatku ini, sampai-sampai surga dan

neraka. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bahwa kolian

semuo akan diuji di dalam kubur, serupo atau hampir serupa dengan

fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kamu didatangi (malaikat) dan

ditanya, 'Apa yang engkau ketahui tentong orang ini?' Maka orang

mulonin 
-atau 

orang yang yakin, Hisyam ragu- meniowab, 'Dia

adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ia datang kepada kami dengan

membawa bukti-bukti dan petunjuk, makn kami beriman dan

memenuhi seruannya, kami mengikuti dan percoyo', Lalu dikatqkan

kepadanya, 'Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa

kamu benar-benar beriman kepadonya'. Adapun orang munafik -
atau orang yang ragu-ragu, Hisyam ragu- dikotakan kepadanya,

'Apa yang kamu ketahui tentong orong ini?' lalu ia menjawab, 'Sayo
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tidak lahu, saya mendengar orang-orang mengataknn sesuotu
(tentangnya), moko aku pun mengatakan (demikian)'."

Hisyam berkata, "Fatimah telah mengatakan kepadaku dan aku

menyadarinya, hanya saja dia menyebutkan apa yang

menguatkannya."

'ti- 
)*, g.i *i * ilt Jb ^)t, J;, oi'+ / )t' *

f* l; Gnt oi 4 .te , !';', \G) ei; ,'o; a -*
Lti'r',1:'St ,*t J,yti'fr. Ji ;,Su ; * ;l i u'',^;
r:-t.t1rrsi ;&i f', pi qlt I j\';i 2;i q!t', iy'St

€. ilt';; r; )1 erei E"r, ,*$ LFt ,1 ry.* €'sri
.);:it^-lVrtf,:'*.tc 'cz ' - ' c - "e.- -. . -P ""#.t:*e';fL 4tiA:*

/t; *r* "ut ,* dJr Jyt161,
923. Amru bin Taghlib RA mengabarkan kepada kami, bahwa

suatu ketika Rasulullah SAW dibawakan harta (rampasan perang) atau

tawanan. Lalu beliau SAW membagi-bagikan harta itu. Beliau
memberikan kepada sebagian orang dan tidak memberikan kepada
sebagian yang lain. Kemudian sampai kabar kepada Rasulullah SAW,
bahwa orang-orang yang tidak diberi merasa kesal dan mencela. Lalu
beliau berpidato. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah
SWT, kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du, demi AJlah! Memang
ada orang yang kuberi dan ada pula yang tidak. Orang-orong yang
tidak kuberi itu lebih kusukoi daripada orang-orang yang kuberi. Aku
memberi beberapa orqng, karena aku mengetahui dalam hati mereka

ada kesedihan dan kegelisahan. Dan orong-orang lain (yang tidak
kuberi), aku percaya pada kekayaan batin dan kebaikan yang telah
ditanamkon Allah didalam hatinyo." Di antara yang hadir ketika itu
terdapat Amru bin Taghlib. "Demi Allah! kata Amru, "Kalimat-
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kalimat yang disabdakan Rasulullah SAW itu lebih berharga bagiku

daripada unta merah."

ltz
L4t)

924. Dari Aisyah RA, bahwa pada suatu malam, Rasulullah
SAW keluar untuk melaksanakan shalat di masjid. Beberapa orang
yang melihatnya juga ikut shalat, sehingga pada pagi harinya mereka

membicarakan tentang hal itu. Maka, pada malam berikutnya mereka
yang berkumpul lebih banyak lagi dan semua shalat bersama beliau.
Pagi harinya mereka pun membicarakannya sehingga yang

berdatangan ke masjid pada malam ketiga bertambah banyak, dan

mereka shalat bersama-sama beliau. Pada malam keempat, masjid

sudah tidak sanggup lagi menampung jamaah, hingga beliau keluar
untuk shalat Subuh. Setelah melaksanakan shalat Fajar, beliau
menghadap mereka, lalu bersyahadat kemudian bersabda, "Amma

ba'du, sesungguhnya tidak tersembunyi bagiku kedudukan kalian,
nomun yang aku takutkan adalsh jika hal itu diwajibkan kepada

kalian dan kalian tidak sanggup melakukannya."
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a . -t t

l7'. alJL dJt L ,lJt
IJ.'!)

r1i :Jv'.r 'of,;i'f ti
'J;r'oi';;i 

^fi U*ilr J=3 ,ri ",-t
=,. .' v'.

ltt ;, ;i:t'"?;t :#t'fi.* ic
.J4

925. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, bahwa Rasulullah SAW

berdiri (berpidato) pada suatu petang setelah shalat. Mula-mula beliau

membaca syahadat, sesudah itu memuji Allah sepantasnya. Kemudian

beliau bersabda, " Amma b a' du ... (Adapun sesudah itu. . . ). "

'^*; ej ^), fit ,* ilr Jy: iu iSu t:;- a. ,r\t ,r,
tc. ii ': ':.r: .:
& trl :JJ4 "t<-S ;p

926. Dari Al Miswar bin Mahkramah, dia berkata, "Rasulullah

SAW berdiri berpidato; dan ketika beliau mengucap syahadat, aku

mendengar beliau mengatakan ,'Ammo ba'du'."

*'t y ilt ob Ut* :)u rlaiL ant ud fe ,"t *
',iL'$ 

^5:, JL:^;* G# * dLJ'71 ot{'r'})t
r;" . j\u6t6: ,iu'i ib nii ^sst'.**; ,'a; !4t-\;
.116' k; ;4 )Gri q '";!t '*'uy 

'* e( i,su i yy

o)'H'oi Vtbuv *3 4L tr & rH *i o t'; j':?
."t ' (- , ,'d,r'::K-': |e*Ji'#rbi + {'1itLi

927.Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW naik

ke atas mimbar dan itulah majelis terakhir yang dihadiri beliau. Beliau

ketika itu berselimut tebal di kedua bahunya, dan membalut kepalanya

dengan kain hitam. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah
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SWT. Setelah itu beliau berkata, 'Tuan-tuan sekalian!, mendekatlah

kemaril Maka, mereka segera mendekati beliau. Kemudian beliau

bersabda, "Ammo ba'du, sekarang orong-orang Anshar semakin

sedikit, sedang golongan lain semakin banyak. Karena ilu, siapa saja
yang memerintah umat Muhammad ini dan ia mampu mencelakaksn

otou memberi manfaat seseorang, maka hendaklah ia menerima

lrebqikan orang yang berbuat boik don memoaflran kesalahan orang
yang berbuot solah'."

Keteransan Hadits:

lmam Bukhari belum mendapatkan satu pun hadits yang

memenuhi kriterianya tentang sifat khutbah Rasulullah SAW pada

hari Jum'at. Oleh karena itu, ia hanya menyebutkan pujian dan kata

yang memisahkan antara pujian dengan nasihat yang akan

disampaikannya.

Menurut Imam Sibawaih, amma ba'du mengandung arti apapun

yang terjadi setelahnya. Ibnu Ishaq -yaitu Az-Zajjaj- mengatakan,

bahwa apabila seseorang sedang membicarakan suatu topik kemudian

ia menginginkan topik yang lain, maka ia mengatakan ammo ba'du
(sebagai pemisah). Adapula yang berpendapat, bahwa kalimat tersebut

(amma ba'du) secara sempurna adalah "Adapun pujian dan sanjungan

kepada Allah SWT, adalah begini. Sedangkan setelah itu juga begini".
Namun hal itu tidak harus diucapkan dengan kata-kata ommo ba'du,

tetapi cukup dengan kata-kata lain yang bisa mengganti posisinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang pertama yang

mengucapkan kalimat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ia

adalah Nabi Daud AS, sebagaimana Thabrani meriwayatkan secara

marfu' dari hadits Abu Musa Al Asy'ari dengan sanad yang dha'd
(lemah). Abdu bin Hamid dan Thabrani juga meriwayatkan secara

mauquf dari As-Sya'bi, bahwasanya ammo ba'du diucap oleh nabi

Daud yang digunakan untuk memisahkan suatu percakapan atau

perintah.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa orang pertama yang
mengucapkan adalah Nabi Ya'kub AS, sebagaimana yang
diriwayatkan Daruquthni dengan sanad yang lemah dalam kitab
Ghara 'iD milik Malik.

Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama mengucapkan
adalah Ya'rib bin Qahthan dan Ka'ab bin Lu'ay, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ahmad Al Ghasani dari jalur Abu
Bakar bin Abdurrahman dengan sanad yang dha'f (lemah). Ada juga
yang berpendapat, Suhban bin Wa'il, Qis bin Sa'idah, dan lain lain.

Namun yang perlu dicermati bahwa penisbatan yang pertama
adalah kepada individu yang pertama kali mengatakan kalimat
tersebut. Sedangkan selanjutnya, penisbatan tersebut kepada orang-
orang Arab secara khusus, kemudian kepada suku-suku atau kabilah-
kabilah Arab.

/# i.t ,f 
'"* 'ot;; Qtcrimah meriwayatkan dari lbnu Abbas)

Atsar ini akan disebutkan secara bersambung (maushul) di akhir bab.
Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits yang
mempunyai korelasi yang jelas dengan judul bab.

Pertama, hadits Asma' binti Abu Bakar tentang gerhana

matahari. Di dalam hadits ini disebutkan, 6f ,j6 'J'di,ri g a. iitt'*i
',t5. (maka Rasulullah SAW memanjat pujian dan sanjungan kepada

Allah SW sebagaimana layaknya, kemudian mengucapkan ammo
ba'du). Setelah itu beliau bercerita tentang kisah fitnah kubur. Hal ini
akan dijelaskan secara khusus pada pembahasan tentang gerhana
(Kusyufl.

Kedua, hadits Umru bin Thaghlib yang menyebutkan,
,t^

0j atll J.rE

'ri;.61 ,'Jt! i * di (maka Rasulullah sAW memanjatkan pujian dan

sanjungan kepoda Allah SW, kemudian mengucapkan omma ba'du).
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Ketiga,hadits Aisyah tentang kisah shalat malam, ,'SA t q"a
'ldi. $1 (maka Rasulullah SAW membaca syahadat, kemudian

mengucapkan Amma ba'du) yang akan dibahas pada bab Tathawwu'

(shalat-shalat sunah).

Keempat,hadits Abu Hamid As-Sa'idi, 4i il' ,,l,.o a' 'J';'t'ot

'ri;. $1 'i,i t iSi '* t"r ilr P C?: t*';t -lfut u; 'a'*:,t '?'6 *,
(Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri setelah shalat, lalu

bersyahadat dan memuji Allah dengan layok, kemudian mengucapkan

amma ba'du)- Begitulah ia menyebutkannya secara ringkas dengan

sanad ini dalam pembahasan tentang "Sumpah dan Nadzar".

Kelima,hadits Al Miswar bin Mahkramah, a' ,,!a yt J'J-'t it|
'r:;. 61 ,J'i-'W ,t T *i y (Rasulullah SAw berdiri, dan

saya mendengarnya mengatakan omma ba'du setelah mengucapkan

syahadat) Hadits ini merupakan potongan dari hadits tentang kisah Ali
bin Abi Thalib ketika meminang putri Abu Jahal, sebagaimana yang

akan dibahas pada pembahasan tentang Al ManaaqiD (perangai).

Keenam,hadits tbnu Abbas , o€i 1t *'t:o n' 
')- dt *

* ,*;'fT -'oi'tib 61- glabi SAll/ naik kp atqs mimbar, dan

naiknya itu adalah akhir mojelis yang ditempatinya). Di dalamnya

disebutkan, * ,Frt it, lt i lmaka Rasulullah SAW memanjatkan

pujian dan sanjungan kepada Allah SWT). Kemudian disebutkan juga,

1q r;f ,i6 p (kemuOian beliau mengucapk an ammo ba'du).

Dalam pembahasan tentang Fadha'il (Keutamaan) kaum

Anshar, akan dibahas secara mendetail.

Hadits Aisyah lainnya yang berkenaan dengan judul bab yang

tidak disebutkan dalam bab ini; adalah hadits tentang berita dusta

(haditsul ,ftr) yag dituduhkan kepadanya oleh orang-orang munafik,

dan hadits dari Abu Sufran tentang surat Rasulullah yang dikirim

kepada raja Heraklius, dimana kedua hadits tersebut adalah muttafaq
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alaih. Adapun hadits dari Jabir, dia berkata , * lrt .,,; ilt l|1 oiS

'^f* rc')'ota ctr,"Lr.'';; t:1.'&t @rt"lutlah SAW, ketiko berpidato,

kedua matanya merah serto suaronya keras). Di dalam hadits tersebut

Rasulullah SAW bersabda, 1' *9 it'' 
'l;'or! '$;. tli (Amma ba'du,

sesungguhnya sebaik-baik perkntaan adalah Al Qur'an). Hadits

tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayatnya juga dari

Jabir disebutkan, bahwa Rasulullah SAW pada hari Jum'at memuji
Allah serta menyanjung-Nya. Kemudian beliau berkata, "Ammo

ba'du, amma ba'du, Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al
Qur'an).

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Kalimat qmmq ba'du tidak khusus dipakai dalam khutbah.

tetapi dipakai juga di awal penulisan surat atau kitab. Sebenarnya

tidak hanya kalimat itu yang dipakai untuk memisahkan dua topik
pembicaraan, karena dalam Al Qur'an pada surah Shaad ayat 55

disebutkan, Uli t.ri (Beginilah [keadaan mereka]. Dan

sesungguhnya. . . ) 
l. 

Para penulis kitab sering menggunak an lafazh " Wa

ba'du."

Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi telah menelusuri jalur-jalur
hadits yang menggunakan lafazh amma ba'du, jumlahnya ada sekitar
40, yang diriwayatkan dari 32 sahabat. Di antaranya riwayat dari jalur
Ibnu Jarir, dari Muhammad bin Sirin, dari Al Miswar bin Mahkramah,

iI 6i ,i,i 'tb, '4i st pj y b' .rp ,.-1r irf (B,ahwasanya

Rasulullah SAW apabila berkhutbah, beliau mengucapkan ammo

I Pensyarah mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Shaad, et ';i -rp,,itt ist ti5.

maksudnya adalah bahwa firman Allah, 'ir5 r.ri (Oeginilah [keadaan mereka]. Dan

sesungguhnya...) kedudukannya sama dengan 'ri 61.
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^b 'iir i- 
t irr., 9..

ba'du), dimana orang-orang yang meriwayatkan hadits ini semuanya

tsiqah (terpercaya).

30. Duduk di Antara Dua Khutbah Jum'at

ok ;JE ui:L ,!t uyt * u y, * ,f
.].c.ttc. o..e, ) t ! 't;4*; 'r-f- !ih:* '.)i-'J-":

928. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW

berkhutbah dengan dua khutbah, dan beliau duduk diantara keduanya.

Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak

menyebutkan hukum judul bab di atas, karena yang menjadi patokan

dalam hal ini adalah perbuatan Nabi, sedangkan suatu perbuatan

tidaklah menunjukkan keumuman perbuatan itu. Dalam hal ini juga

tidak ada pengkhususan, karena Imam Bukhari tidak menjelaskan

hukum lain yang berkenaan dengan hukum-hukum Jum'at. Secara

lahiriah apa yang dilakukan Imam bukhari menunjukkan bahwa dia

mengatakan hukum hal itu adalah wajib, sebagaimana yang dia

katakan tentang dasar atau asal khutbah.

t4:1.'rk- P ',jX- (Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua

khutbah, dan beliau duduk diantara keduanya) Terlihat dengan jelas

bahwa Rasulullah SAW melakukan dua khutbah tersebut dengan

berdiri sebagaimana ditegaskan dalam riwayat I(halid bin Harits pada

dua bab yang lalu dengan Lafazh, ih 'j 't,ui^-'j *.13 '*r;- os

(Bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian

duduh lalu berdiri). Adapun Nasa'i dan Daruquthni melalui jalur ini

meriwayatkannya dengan lafazh, W ,H *'6 c;#, 'iX- oti
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/:h,.(Bahwa beliau berkhutbah dengan dua khutbah sambil berdiri,

dan memisahknn antara keduanya dengan duduk).

Pengarang kitab Al Umdah melakukan kelalaian, sehingga
menisbatkan lafazh ini kepada Shahihaini. Sedangkan Abu Daud

meriwayatkannya dengan lafazh, 'r'b ttl'uJh5- oti ,i,iyl '+X- oti

".hra 
iih"j :jk-.)t ,+-i :&4 ii{"j ,l;,\-3i' LA ,?-;r'

(Rasulullah SAW berkhutbah dengon dua khutbah: Apabilq naik
mimbar, beliau duduk menunggu hingga muadzin selesai
mengumqndangkan adzan. Setelah itu berdiri melakukan khutbah,
kemudian duduk dan tidak berbicara. Lalu berdiri dan berkhutbah
lagi). Kesimpulannya, bahwa seorang khatib tidak bicara dalam
duduk di antara dua khutbah, tetapi bukan berarti tidak boleh
menyebut nama Allah dan berdoa kepada-Nya dengan pelan.

Imam Syaf i menjadikannya sebagai dalil akan wajibnya duduk
di antara dua khutbah, berdasarkan apa

Rasulullah sebagaimana dalam sabdanya,

yuls,

\r&l

selalu dilakukan

,.r.:tc,-l) {s '}b
(Shalatlah kalian seperti aku shalat).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, pendapat tersebut tergantung
pada pemahaman bahwa melakukan dua khutbah termasuk dalam tata
cara shalat. Jika tidak, maka hal itu berarti dalil yang didasarkan pada

perbuatan Rasulullah SAW semata.

At-Thahawi menganggap bahwa hanya Imam Syaf i yang

berpendapat seperti itu. Tapi jika ditelusuri, pendapat itu juga dinukil
dari Imam Malik dalam sebuah riwayat masyhur dari Ahmad yang

dinukil dalam Syarah At-Tirmidzi. Ibnu Mundzir meriwayatkan,
bahwa sebagian ulama menentang pendapat Syaf i yang mengatakan

bahwa Rasulullah SAW biasa duduk sebelum khutbah pertama

dimulai. Jika kebiasaan Rasulullah SAW duduk di awal khutbah
pertama ini dijadikan dalil untuk mewajibkan duduk di pertengahan

khutbah, maka tentunya ini juga menjadi dalil akan wajibnya duduk
sebelum khutbah pertama.
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Setelah diteliti, tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat Ibnu

Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah biasa duduk (duduk

pertama) sebelum khutbah dimulai. Duduk pertama ini hanya terdapat

dalam riwayat Abdullah Al Umari, dimana ia adalah orang yang

dilemahkan, berbeda dengan duduk di tengah-tengah khutbah.

Pengarang kitab Al Mughni mengatakan, bahwa kebanyakan ulama

tidak mewajibkannya sebab tidak ada yang menyatakan seperti itu.

Ulama yang mewajibkannya membatasi waktu duduk di antara dua

khutbah, yaitu sekedarnya saja untuk istirahat, yang lamanya kira-kira

seperti membaca surah Al lfihlash.

Adapun tentang hikmah duduk di antara dua khutbah, ada

pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai pemisah

antara dua khutbah, dan ada juga yang berpendapat untuk istirahat.

Berdasarkan pendapat pertama, maka duduk di antara dua khutbah itu

cukup dilakukan dengan diam sejenak (sekedarnya). Perbedaan

tersebut berpengaruh bagi orang yang melakukan khutbah dengan

duduk karena tidak mampu berdiri. Ath-Thahawi mengatakan; bagi

yang mewajibkan duduk di antara dua khutbah, maka ia harus berdiri

di antara dua khutbah, sebab keadaan berdiri maupun duduk

merupakan satu mata rantai. Pendapat ini dikitik oleh Ibnu Al
Manayyar. Wabillahi taufi q.

31. Mendengarkan dan Menyimak Khutbah

a;:Sr i; ok fi::;-': * ilt J:" UtJs :'JGi';"'r o-.i ;
fir',F': J's\u'J"\ii'#; ,*ar 7( ,k ^Esl>,;st 

,*3
,Le;'i l* i k; q-w qis i ,r" q4 qlt ,F

c' '.ct 
^..:t',t 

t , ' c z '. ' '''f $ o'ri,^L^1-')"fri;* ft'tV'7t1'lt e'r t>v ,"^:bi. i
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929.Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Apabila hari Jum'at datang, para malaikat berdiri di pintu
masjid. Mereka mencqtot orang yang datang lebih awal. Adapun
orang yang paling dohulu datang ke masjid seperti orang yang
berkurban unta, yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi,
yang berikutnya seperti orang yang berkurbqn kambing, yang
berikutnya seperti orqng yang berkurban ayam, dan yang setelah itu
seperti orong yang berkurban telur. Apabila imam telah keluar rumqh
untuk pergi ke masjid, maka para malaikat itu menutup buku catatan
mereka dan mendengarkan khutbah."

Keterangan Hadits:

Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang malaikat
yang mencatat nama-nama orang yang datang ke masjid lebih awal
pada hari Jum'at. Di sini dijelaskan pula bagaimana para malaikat
menutup buku catatan ketika imam (khatib) datang, lalu mereka ikut
mendengarkan khutbah. Hal ini telah dibahas sebelumnya dalam bab
"Keutamaan Jum'at". Hadits ini memberi isyarat, bahwa larangan
berbicara tersebut dimulai sejak imam memulai khutbahnya, karena
mendengarkan itu tidak akan terarah kecuali apabila khatib berbicara
(khutbah).

Menurut pengikut madzhab Hanafi, bahwa dilarangnya
berbicara tersebut adalah ketika ktratib mulai keluar menuju masjid.
Dalam hal ini akan disebutkan bahwa hadits dha'if pada bab

berikutnya.
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C t. a .

UJdf'. ;.' , | . ,
LrrLJl !-.h*{

'€'tu

&i + i:t ,k Ut
,i; ,ju ,l 'iri six r;

32. Apabila Khatib Melihat Seseorang Baru Datang dan Ia
Sedang berkhutbah, Ia Menyuruhnya untuk Melakukan Shalat

Dua Rakaat

|y; ie iJv ut *
'.ei isui -^;)5t 

1';

930. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seseorang datang

ketika Rasulullah SAW sedang melakukan khutbah Jum'at. Maka

beliau bertanya, 'Hai fulan! Sudahkah engkau melakukan shalat (dua

rakaat)." Ia menjawab,'Belum '. Rasulullah SAW berkata, "Berdirilah
dan shalotlah."

Keteransan Hadits:

Maksud judul bab di atas adalah, imam bisa menyuruh orang

yang baru datang untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid apabila ia

belum melakukannya. Dalam beberapa kitab Sunnah ditemukan

bahwa nama orang yang disebutkan dalam hadits adalah Sulaik Al
Ghathafani. Sedangkan menurut pendapat yang lain, dia adalah Amru
Al Ghathafani.

Dalam kitab Muslim dari riwayat Laits bin Sa'id dari Abu

Zubairdari Jabir, disebutkan dengan lafazh; A$t ti- r;.6!Jilr',:ll:' ,E

,'i'Juit ,,,i-d-'oi'E ",!i, d ,4t ,* "€.ti Pt y io' ,p y, J'*;:t

r"Aii:,t ; ;;lui,r 'jui ,,;;sr'*b|(sulaik Ar Ghathafani datang

untuk melaksanakan shalatlu*'u, ketika Rasulullah SAW berdiri di

atas mimbar. Sulaik kemudian duduk dan tidak melaksanakan shalat

dua rakaat terlebih dahulu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

"Apakah engknu sudah shalat dua rakaat, wahai Sulaik?" Sulaik
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menjawab, "Belum, ya Rasulullah SAW!." Rasulullah SAW bersabda,

" Berdiri, dan shalotlah !.").

Dari jalur A'masy, dari Abu Suffan, dari Jabir, jrga
diriwayatkan dengan lafazh yang serupa, hanya saja di dalamnya

disebutkan perkataan Rasulullah SAW; ,>*S:Uj,i li ,Ob t,'d ,)ui

W \WJ (Wahai Sutaik, berdiri dan shalatlah dua rakaat, dan

lakukanlah keduanya dengan ringan [tidak lamaJ). Dengan lafazh
seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh para pengikut A'masy.
Walid Abu Bisyr, juga dari Suffan yang disebutkan dalam kitab Abi
Daud dan Daruquthni, mengatakan hal yang sama. Manshur bin Abu
Aswad dari A'masy meriwayatkan hadits ini dengan syadz, ia

mengatakan, "Nu'man bin Nufail datang............" sebagaimana

yang diriwayatkan Thabrani. Abu Hatim berkata, "Manshur
beranggapan bahwa orang yang datang itu adalah Nu'man, bukan

Sulaik."

Ath-Thahawi, dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari AI A'masy,
mengatakan, "Aku mendengar Abu Shalih berbicara tentang perkataan

Sulaik Al Ghathfani, kemudian aku juga mendengar Sufuan berbicara

tentang hadits serupa dari Jabir. Dengan demikian, jelaslah bahwa

cerita ini adalah cerita tentang Sulaik."

Thabrani juga meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Abu

Dzan, ,fft'$b ,\i d.i i6i '*hh;- St *3 *h, ;e o1r ;1 tr
.f iJi @at wa ia datang ketika Rasulullah SAI4r rcbh memulai

khutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar,
"Apakah engkau sudah shalat dua rakaat? Abu Dzar menjawab,
"Belum.").

Dalam sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah. Hadits ini Syadz

dengan adanya kalimat '"hhJ"'i: (ketiko beliau sedang berkhutbah),

karena hadits yang masyhur tentang hal ini dari Abu Dzar yang

diriwayatkan Ibnu Hibban dan lainnya adalah, n' ,,lr ,,jl' a ;+'^li
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.t":;,lr e 1Q '$j tt & @olr*o ia clatong kepada Rasulullah

SAW dan beliau sedung duduk dalam masjid).

Sedangkan yang diriwayatkan Daruquthni dari Anas, dia

berkata, Ja3t f , ,yi'yt (seorang laki-laki tlari Bani Qais

datang ke masjid). Kemudian ia menyebutkan kisah Sulaik,

sebagaimana disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Hal ini tidaklah

bertentangan jika yang dimaksud adalah Sulaik, karena Bani

Ghathafan adalah dari Bani Qais sebagaimana yang disebutkan.

Li]6 ,i, (Bangun dan shalattah). Dalam riwayat Al Mustamli

dan Ashili ditambahkan dengan lafazh, ,Ft (Dua rakaar). Demikian

juga yang disebutkan dalam riwayat Suffan pada bab berikutnya, iar
i;t'S') (shalatlah duo rakaat). Dari hadits-hadits ini dapat disimpulkan,

bahwa khutbah tidak menghalangi orang yang baru datang untuk

melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Ada yang menentang takwil ini

dengan mengatakan bahwa kejadian itu -shalat Tahiyatul Masjid

ketika khutbah berlangsung- tidak berlaku untuk umum. Bisa jadi

pembolehan ini hanya diberikan kepada Sulaik. Hal ini ditunjukkan

oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abi Sa'id yang

diriwayatkan penulis kitab Sunan Q'{asa'i, Ibnu Majah, Abu Daud,

Ahmad) dan selain mereka, ,'JX- e] y a' ,,I.a Utt 
"ht ,';

,r$t|e3 ,Gsj'l:, ;$.r 'i6 \'*bt ,'os',)ui 1? f € ,ySti

f3At& (Bahwasanya seseorang datang ketika Rasulullah SAW

sedang berkhutbah. Orang yang datang itu dalam keadaan kumel

(kotor), maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apakah englau

sudah shalat (Tahiyat Masjid)?" ia menjawab, "Belum." Rasulullah

SAW bersabda, "shalatlah dua rakaarl" Beliau juga menganjurkan

kepada para hadirin untuk memberi sedekah kepadanya).

Rasulullah SAW sengaja menyuruh ia shalat supaya orang-

orang dapat melihat keadaan dia. Ia berdiri dan orang-orang memberi

sedekah kepadanya.
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Hadits ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad yang menyebutkan

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, :+ eJa!.ilr'yS Silr t.ta o1

* O:rb* -y, i) 'p; bf ;")i ,i?t ,*; ;jA !f 'n;it iii.
(Sesungguhnyo orong ini masuk masjid dalam keadaon kumal (kotor).

Maka aku menyuruhnya melaksanakan shalat dua rakoat (shalat

Tahiyatul Masjid). Aku mengharapknn agar seseorong melihat
keadaan dia, lalu memberinya sedekah).

Dengan hadits Ahmad ini diketahui penolakan terhadap orang

yang mencela takwil di atas. Jika pendapat kedua benar, maka

Rasulullah SAW akan mengatakan kepada mereka, "Apabila kalian
melihat orang yang kumal, maka berilah sedekah kepadanya."

Ataupun beliau akan mengatakan, "Jika di antara kalian ada yang

kumal keadaannya, hendaklah ia berdiri dan shalat Tahiyatul Masjid
hingga orang-orang memberi sedekah kepadanya."

Nampaknya, Rasulullah SAW dalam masalah seperti ini
menetapkannya secara umum (ijmal) tanpa menjelaskan secara

mendetail, seperti ketika mencela perbuatan seseorang.

Dalil lain yang mereka pergunakan untuk menolak takwil
bolehnya melakukan shalat Tahiyatul Masjid ketika sedang khutbah
adalah, bahwa shalat Tahiyatul Masjid tidak lagi disunahkan apabila

seseorang sudah duduk. Selain itu, yang menguatkan lagi adalah

adanya pengkhususan dalam hal ini sebagaimana perkataan Rasulullah

kepada Sulaik dalam riwayat Ibnu Hibban, dimana Rasulullah SAW di

akhir hadits mengatakan kepada Sulaik, 15 Jd i,ip f (Jangan kamu

ulangi lagi hal seperti ini).

Semua pendapat yang mereka gunakan untuk menolak
pembolehan shalat Tahiyatul Masjid adalah mardud (ditolak), karena

kaidah ushuliyah mengatakan, Al ashlu 'adomul khushushiyah (pada

dasamya tidak ada dispensasi atau pengkhususan).

Adapun alasan bahwa tujuan Rasulullah menyuruhnya

melakukan hal itu adalah agar orang lain bersedekah kepadanya, tidak
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dapat menolak pendapat yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid,

karena orang-orang yang tidak membolehkan shalat Tahiyatul Masjid

ketika khutbah juga tidak memperbolehkan shalat sunah, supaya orang

lain memberikan sedekah kepadanya.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, jika shalat Tahiyatul Mas.lid

boleh dilakukan pada saat khutbah, maka shalat-shalat sunah lainnya
juga diperbolehkan ketika matahari terbit serta pada waktu-waktu

makruh lainnya. Sementara tidak ada yang mengatakan seperti itu.

Adapun dalil bahwa tujuan Rasulullah SAW menyuruhnya shalat

tidak hanya terbatas agar orang lain bersedekah kepada orang itu. Tapi

Rasulullah SAW kembali menyuruh orang itu untuk shalat pada

Jum'at berikutnya, padahal pada Jum'at sebelumnya ia sudah

mendapatkan dua buah baju bagus. Ketika itu ia memasuki masjid

dengan membawa kedua baju tersebut dan menyedekahkan salah

satunya, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Hadits ini diriwayatkan

oleh An-Nasa'i dan lbnu khuzaimah dari Abu Sa'id.

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan

bahwasanya beliau menyuruhnya lagi untuk shalat sebanyak tiga kali
pada tiga Jum'at yang berbeda. Hal ini menunjukkan, bahwa memberi

sedekah merupakan bagian dari alasan perintah tersebut, bukan satu-

satunya alasan yang mendorongnya.

Shalat Tahiyatul Masjid itu (tidak usah dilakukan) jika diawali

dengan duduk. Imam Nawawi dalam syarah Muslim meriwayatkan

dari para muhaqqiq bahwa hal itu berlaku bagi orang yang sengaja

duduk dan melakukannya dengan sadar. Adapun bagi yang tidak

mengetahui ataupun lupa, maka tidak demikian. Sedangkan keadaan

orang yang kumel tadi ketika hari Jum'at pertama, ia masuk dalam

salah satu kategori pertama. Sedangkan pada Jum'at kedua dan ketiga,

ia masuk dalam kategori pelupa.

Alasan orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid ketika

khutbah, adalah karena hal itu menyalahi perintah untuk

mendengarkan dan menyimak khutbah. Ibnu Al Arabi berkata" kisah

154 - TATIII'L BAARI



Sulaik bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti firman
Allah, "Don apabila telah dibacakon Al Qur'on, maka dengarkonlah

baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang..." (Qs. Al A'raa(7):
204) serta sabda Rasulullah SAW, 

"+hJ- 
i6lii "41 |tU"l i;ii r11

'cry 'ri| ae;J ?i Uika engkau mengatakan kepada teman di

sampingmu "dengarkan!" padahal imom sedang berkhutbah Jum'at,

maka sesungguhnya engkau telah melakukon perbuatan sia-sia).

(muttafaq 'alaih). Kemudian Ibnu Al Arabi menjelaskan, jika amar

ma'ruf yang memakan waktu lebih singkat saja dilarang apalagi sibuk

mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid yang lebih lama waktunya.

Mereka juga menentang takwil ini dengan hadits Abu Daud dan

Nasa'i yang dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin
Bisyr, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang yang baru masuk

dan melangkahi pundak orang-orang yang duduk, (Duduklah!
Sesungguhnya kamu telah menyakiti (orang lain). Dari hadits ini
mereka mengatakan, bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang itu
untuk duduk, dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan shalat

Tahiyatul Masjid. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari hadits Ibnu
Umar dengan sanad yang marfu' (bersambung) bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda, Y't iy'*, n 4t * itltt '€';,6li );t tll

?u'li ei- e ir5 (Jika satah seorang dari kolian masuk masjid dan

imam sedang berkhutbah diatas mimbar, makn tidak ada shalat dan

perkataan, hingga imam selesai khutbah).

Jawaban terhadap semua itu, bahwa pertentangan dua dalil yang

memaksa kepada penakwilan yang pada akhirnya meruntuhkan salah

satu dalil sesungguhnya bisa dilakukan jika keduanya tidak mungkin
untuk disatukan, padahal di sini kedua dalil tersebut masih bisa

disatukan.

Mengenai firman Allah, bisa dijawab bahwa tidak seluruh isi
khutbah berupa ayat-ayat Al Qur'an. Adapun sebagian isi kirutbah

mengandung ayat-ayat Al Qw'an, jawirbannya adalah sama seperti
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jawaban hadits tadi, yaitu meng-khuszs-kan yang umum. Dengan kata

lain, shalat Tahiyat Masjid ketika imam sedang khutbah hanya

diperbolehkan bagi orang yang baru datang. Selain itu, orang yang

shalat Tahiyatul Masjid juga bisa dikatakan sehingga orang yang

mendengar dan menyimak. Telah disinggung sebelumnya pada

pembukaan bab "Shalat" mengenai hadits Abu Hurairah, dimana ia

berkata kepada Rasulullah SAW 6 airitt #t e. Jrft5't *t l'y,; u-

tdi i'k (Ya Rasulutlah SAW, diamnyo engknu antara takbir

(takbiratul ihram) dan membaca (Al Faatihah) apa yang engkau baca
di dalamnya?")

Maka, perkataan yang pelan dan hampir tidak terdegar itu
dikatakan sukut (diam).

Hadits lbnu Bisyr juga tidak mengindikasikan keumuman.
Maka, kemungkinan Rasulullah SAW tidak menyuruh orang yang

baru masuk untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid karena shalat

tersebut belum disyariatkan. Namun sebagian mereka menentang

pendapat ini, seperti yang ada dalam kisah Sulaik. Kedua riwayat ini
mungkin untuk disatukan, yaitu antara perkataan Rasulullah +:
(Duduklah!) dan perintah beliau kepada orang yang baru masuk

masjid, ,F ) 'rY ," 'gJ;Fi \i (Janganlah duduk hingga kamu

shalat dua rakaat [Tahiyat masjidJ), dimana *duduklah" berarti
jangan melangkahi (orang-orang yang duduk); atau beliau tidak
menyuruhnya melakukan shalat Tahiyatul Masjid untuk menerangkan

bolehnya tidak melakukan shalat tersebut karena bukan termasuk

shalat wajib, atau karena ia masuk masjid ketika khutbah akan selesai

sehingga tidak cukup waktunya untuk melaksanakan shalat Tahiyatul
Masjid. Semua sepakat mengenai pengertian terakhir ini. Ada
kemungkin ia sudah shalat Tahiyatul Masjid di belakang masjid,

kemudian ke depan untuk menyimak khutbah dengan melangkahi

pundak orang-orang yang duduk sehingga Rasulullah SAW
menegurnya.
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Sedangkan jawaban terhadap hadits Ibnu Umar, bahwa di dalam
hadits itu terdapat Ayub bin Nahiq yang dinyatakan dha'fl selain
haditsnya munkar.ltu menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dan hadits
yang shahih tidak saling bertentangan. Imam At-Tirmidzi telah
menyebutkan riwayat Sulaik, dan riwayat tersebut adalah riwayat
yang paling shahih dan paling kuat dalam bab ini.

Selain itu, orang yang tidak membolehkan melakukan shalat
Tahiyatul Masjid ketika khutbah, mereka memberikan jawaban dan

alasan yang lain. Di antaranya:

Pertomo, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika
berbicara kepada Sulaik, beliau berhenti khutbah sampai Sulaik
selesai shalat. Dengan demikian, Sulaik telah melakukan dua hal;
yaitu mendengarkan khutbah dan melakukan shalat Tahiyatul Masjid.
Jadi, tidak ada alasan bagi yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid
ketika khatib sedang berkhutbah.

Pendapat ini bisa dijawab, bahwa Daruquthni yang
meriwayatkan riwayat ini dari Anas telah menyatakan bahwa hadits
tersebut lemah. Ia mengatakan, bahwa yang benar adalah riwayat
Sulaiman At-Taimi secara mursal atau mu'dhal. Di dalam kitab At
Hasyiah Ibnu Al Manayyar mengomentarinya; walaupun hal itu
terbukti, namun tidak boleh dijadikan landasan kaidah mereka, sebab

hal itu berkonsekuensi bolehnya memutuskan (berhenti) khutbah
hanya karena orang yang baru datang (terlambat datang untuk shalat
Jum'at). Sedangkan menurut mereka, sebuah perbuatan tidak boleh
diputuskan setelah dilaksanakan, apalagi jika perbuatan tersebut

adalah perbuatan yang wajib.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW
sibuk berbicara kepada Sulaik, maka gugurlah kewajiban
mendengarkan khutbah, sebab ketika itu beliau tidak berkhutbah
karena terputus oleh pembicaraan beliau kepada Sulaik. Pendapat ini
diutarakan oleh Ibnu Al Arabi, dan ia mengklaim bahwasanya itu
jawaban paling tepat dan paling kuat. Tapi jika dianalisa, jawaban itu
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justru yang paling lemah. Karena Rasulullah SAW setelah berkata

kepada Sulaik, beliau kembali meneruskan khutbahnya sementara

Sulaik sibuk melakukan shalat yang diperintahkan beliau kepadanya.

Dengan demikian, yang benar adalah bahwa Sulaik mengerjakan

shalat ketika Nabi SAW berkhutbah.

Ketiga, ada yang berpendapat bahwa kisah Sulaik ini terjadi

sebelum Rasulullah SAW memulai khutbah, sebagaimana yang

dijelaskan dalam riwayat Al-Laits dalam Shahih Muslim, 7rr ;':" Qf:

4t e yg *i f @o" Nabi SAW di kata itu sedang duduk di

atas mimbar).

Jawabnya, bahwa duduk di atas mimbar tidak hanya sebelum

khutbah akan dimulai, tetapi mungkin juga duduk di antara dua

khutbah. Mungkin Rasulullah SAW berbicara kepada Sulaik pada saat

beliau duduk di antara dua khutbah. Maka ketika Sulaik berdiri ingin

mengerjakan shalat, Rasulullah SAW pun berdiri dan melanjutkan

khutbah yang kedua, karena waktu duduk di antara dua khutbah tidak

lama. Mungkin juga perawi hadits berlebihan ketika mengatakan

duduk di atas mimbar, sebab semua riwayat yang shahift menyatakan

bahwa Sulaik masuk masjid ketika Rasulullah SAW sedang khutbah.

Keempat, ada yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi sebelum

adanya larangan berbicara dalam shalat. Pendapat ini dikritik, karena

Sulaik masuk Islam pada dekade terakhir, sedangkan larangan

berbicara dalam shalat sudah ada jauh sebelum Sulaik masuk Islam.

Bagaimana mengklaim bahwa yang datang belakangan bisa dihapus

(di-nasakh) dengan yang lebih dulu, padahal nasakh (penghapusan)

itu tidak terjadi dengan ihtimal (kemungkinan).

Ada lagi yang mengatakan bahwa kisah tersebut terjadi sebelum

adanya perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah, tapi

jawaban pendapat ini telah disinggung di depan. Kemungkinan-

kemungkinan seperti ini mereka dapatkan dalam hadits yang mereka

pakai sebagai dalil, seperti riwayat Thabrani dari Ibnu Umar; L'; t5\
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iW It eib \i i6iJt (Jika imam relah keluar, mqka tidak qda shalat

dan tidak ada pembicaraan). Kemungkinan hal itu terjadi sebelum ada

perintah shalat Tahiyatul Masjid. Dalam masalah ini yang lebih utama

-seandainya 
menerima bahwa riwayat tersebut berstatus mqrfu'-

adalah dengan mengatakan, bahwa keumuman hadits tersebut
dikhususkan dengan hadits tentang perintah untuk melaksanakan

shalat Tahiyatul Masjid.

Kelima, ada pendapat yang mengatakan bahwa, mereka sepakat

shalat pada waktu yang dimakruhkan hukumnya sama antara orang
yang berada di dalam masjid maupun orang yang di luar masjid.
Mereka juga sepakat, bahwa orang yang sudah berada di dalam masjid
dilarang melakukan shalat sunah ketika imam berkhutbah. Begitu juga
orang yang masih berada di luar masjid. Demikian pendapat Ath-
Thahawi. Tapi pendapat ini mendapat kritikan, karena pendapat
tersebut merupakan qiyas yang berlawanan dengan nash sehingga
tidak dapat dibenarkan. Kesepakatan yang ia riwayatkan itu diterima
oleh Al Mawardi dan lainnya. Sebagian pengikut madzhab Syafi,i
mengatakan, bahwa seharusnya yang dijadikan landasan adalah
wajibnya mendengar khutbah. Jika kita sependapat dengan ini, maka
melakukan shalat sunah ketika khutbah itu dilarang. Jika tidak, maka
tidak apa-apa.

Keenam, ada yang mengatakan bahwa ulama sepakat apabila
seseorang masuk masjid dan imam sedang shalat (Jum'at), maka
hukum shalat Tahiyatul Masjid bagi dirinya telah gugur. Tidak
diragukan bahwa khutbah adalah shalat, maka ketika khutbah, shalat
Tahiyatul Masjid tersebut menjadi gugur. Namun apabila diteliti,
bahwa khutbah bukanlah shalat dari semua sisi, dan perbedaan

keduanya sangat jelas dilihat dari beberapa segi. Orang yang masuk
masjid pada saat imam khutbah, ia diperintahkan untuk melaksanakan

shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk, berbeda dengan orang yang

masuk pada saat imam sedang shalat Jum'at, maka ia harus mengikuti
shalat. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan akan tercapai. Hal
ini tidak menghilangkan adanya perbedaan antara keduanya.
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Sebagaimana sabda Nabi SAW, ijllA \;tG y'i ilblt c;gi ti1

(Apabila qamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak oda shalat
kecuali shalat fardhz). Dalam sebagian jalur periwayatan disebutkan,
'qt ,lt \ ialb li lmaka tidak ada shalat kecuali shalat yang

sengaja dilakukan qamat untuknya); dan beliau tidak mengatakannya

dalam keadaan khutbah, bahkan di dalam khutbah beliau menyuruh
mereka untuk shalat.

Ketujuh, dikatakan bahwa shalat Tahiyatul Masjid menjadi
gugur bagi khatib karena ia duduk di atas mimbar, di samping ia akan

memulai khutbah, berbeda dengan makmum. Maka, makmum lebih
utama untuk meninggalkannya. Pendapat ini juga tidak lepas dari
kritikan Ini juga qiyas yang bertentangan dengan nash, dimana
pendapat ini merupakan upaya melakukan qiyas yang tidak sesuai

dengan nash, sehingga tidak dapat dibenarkan. Sebab, perintah
melakukan shalat Tahiyatul Masjid dibatasi dengan kondisi khutbah
dan tidak mencakup khatib.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa larangan berbicara
tersebut adalah untuk orang yang mendengar khutbah, bukan untuk
orang yang berkhutbah. Begitu pula perintah untuk mendengar dan

menyimak khutbah.

Kedelapan, ada pendapat yang mengatakan bahwa kami tidak
memahami dimaksud dua rakaat yang diperintahkan Rasulullah SAW
adalah shalat Tahiyatul Masjid, akan tetapi ada kemungkinan maksud

dua rakaat itu adalah shalat yang terlewatkan, misalnya Subuh. Ini
menurut sebagian pengikut Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Ibnu Al
Manalyar di dalam kitab Al Hasyiah. [a mengatakan, sesungguhnya

Rasulullah SAW telah mengetahui sebelumnya bahwa ia telah
meninggalkan shalat, namun beliau mengungkapkan hal itu dalam

bentuk pertanyaan sebagai ungkapan yang lembut. Ia menambahkan,
jika yang dimaksud adalah shalat Tahiyatul Masjid, maka belau tidak
perlu menanyakan hal itu kepadanya, karena beliau telah melihatnya

saat ia masuk ke dalam masjid.
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Ibnu Hibban dalam kitab Shohih-nya telah mencoba menjawab

semua itu dengan mengatakan; jika demikian yang dimaksud, maka

Rasulullah SAW tidak akan mengulangi perintahnya kepada orang itu

untuk shalat dua rakaat pada Jum'at yang lain. Dari materi ini mereka

berpendapat, sesungguhnya beliau menyuruhnya untuk melakukan

shalat sunah Jum'at sebelum masuk waktunya berdasarkan perkataan

Rasululah dalam kisah Sulaik yang diriwayatkan Ibnu Majah, dimana

Rasulullah SAW bersab da, ,g7:'oi'F |1)t (Sudahkah kamu shalat

sebelum datang ke masjidT). Sebab, zhahir riwayat ini adalah sebelum

kamu datang dari rumah. Untuk itu Al Auza'i mengatakan, apabila ia

sudah shalat di rumah sebelumnya, maka ia tidak perlu melakukannya

lagi ketika masuk masjid. Pendapat tersebut mendapat kritikan,

dimana orang-orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid, mereka

juga melarang shalat sunah lainnya waktu khutbah berlangsung.

Ada kemungkinan kalimat "sebelum kamu datong", berarti

sebelum kamu sampai di tempat berdiri sekarang ini. Untuk itu fungsi

pertanyaan Rasulullah SAW adalah karena ada kemungkinan ia sudah

melakukan shalat di belakang masjid, kemudian ia maju ke depan

untuk mendengarkan khutbah, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat yang diriwayatkan Imam

Muslim, dimana Rasulullah SAW bertanya, f )t '42i (Sudahkah

kamu melakukan shalat dua rakaat?), dimana alif laam dalam lafazh

ff )t berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang sudah diketahui, dan

tidak ada yang lebih dekat kecuali shalat Tahiyatul Masjid. Adapun

tentang shalat sunah Jum'at sebelum masuk waktunya, tidak ada

riwayat yang menerangkannya seperti yang akan dijelaskan pada

babnya nanti.

Kesembilan, kami tidak memahami bahwa khutbah yang

dimaksudkan adalah khutbah Jum'at, tapi kami memahami bahwa

khutbah yaitu adalah selain khutbah Jum'at berdasarkan perkataan

Rasulullah SAW kepada orang yang baru masuk masjid, ')bi

(Apakah kamu sudah shalat?), karena waktu shalat belum masuk. Hal
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itu karena pertanyaan tersebut berhubungan dengan shalat fardhu,
maka membutuhkan dalil yang membuktikannya. Padahal dalam
hadits bab ini dan sesudahnya menerangkan bahwa hal itu terjadi pada

hari Jum'at sehingga khutbah tersebut adalah khutbah Jum'at.

Kesepuluh, sebagian kelompok, termasuk di dalamnya Al
Qurthubi, mengatakan bahwa pengikut madzhab Maliki dalam hal ini
mengikuti apa yang dilakukan penduduk Madinah dari semenjak
zaman sahabat hingga masa Malik, mereka melarang shalat sunah

ketika khutbah berlangsung secara mutlak.

Jika diteliti, tidak semua penduduk Madinah melarang shalat
Tahiyatul Masjid ketika khutbah. Ketetapan tentang shalat Tahiyatul
Masjid diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, padahal ia adalah
salah seorang ahli fikih dari kalangan sahabat penduduk Madinah. Ini
diikuti oleh pengikurpengikutnya dari penduduk Madinah juga. At-
Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari Iyadh bin Abi Sarah mengatakan

6W- of ottV ,tr t\6 ,Jii') b'*z;" otjli'J-t !;:.tdt lb, 6.i'oi

9r';t-'&i @rn asanya Abu Sa'id Al Khudri masuk masjid ketika

Marwan sedang khutbah, lalu ia melaksanakan shalat dua rakaat
(fahiyat masjid). maka para pengqwal Marwan ingin melarangnyo
nemun Abu Sa'id menolaknya hinggo selesoi shalat. Kemudian ia
berkata, "Aku tidak meninggalkan shalat (dua rakaat) tersebut
setelah mendengar Rasulullah SAW menyuruh untuk
melaksanakannya). Dalam hal ini tidak ada riwayat dari sahabat yang

secara tegas menyelisihinya. Adapun yang dinukil Ibnu Baththal dari
Umar, Utsman dan sahabat lainnya, yang melarang shalat Tahiyatul
Masjid secara mutlak adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang

mengandung kemungkinan. Seperti perkataan Tsa'labah bin Abu
Malik, dia berkata, altl,o[r ,St'j e? r-s1 -i6yr o'i; r u*t * *1ii
(aku mendapati Umar dan Utsmqn 

-menjadi 
imam- apabila keluar,

mqka knmi tidak melakukon shalat). Kemungkinannya, Tsa'labah
hanya memperhatikan orang yang masuk masjid secara khusus. Al
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Hafrzh Abu Al Fadhl mengatakan dalam Syarah At-Tirmidzi, "Semua

yang diriwayatkan dari sahabat yang melarang shalat di saat khutbah

dapat dipahami bahwa larangan tersebut diperuntukkan bagi orang

yang masuk masjid. Karena tidak ada riwayat secara tegas dari mereka

yang melarang shalat Tahiyatul Masjid. Memang ada satu hadits yang

khusus berkenaan dengan masalah itu tapi saya tidak mendapatkannya

secara tegas dari sahabat."

Adapun apa yang diriwayatkannya oleh Ath-Thahawi yaitu: ,r,

i y * "i ,f'st &s'"hrr" yit it::*:ar Ps ui ,ttr* i lt f
€'; l:r',-& @ari Abdullah bin Shafwan, bahwa ia masuk masjid

dan lbnu Zubair sedang khutbah. Ia mencium rukun (sudut Ka'bah),

kemudian memberi salam kepoda Zubair, lalu ia duduk don tidak
melakukan shalat). Abdullah bin Safwan dan Abdullah bin Zubair
adalah dua sahabat yang masih kecil. Ath-Thahawi berpegang dengan

riwayat ini, dia mengatakan, "Ketika Ibnu Zubair tidak mengingkari
tindakan Shafwan dan sahabat lainnya yang tidak melaksanakan shalat

Tahiyatul Masjid, maka hal itu menunjukkan kebenaran pendapat

kami."

Jawabnya; tindakan mereka yang tidak mengingkari orang yang

tidak melaksanakan Tahiyatul Masjid bukan berarti karena hukumnya
haram, tetapi hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak
wajib. Mereka (orang-orang yang menentang) tidak juga mengatakan

bahwa hukum shalat tersebut adalah wajib. Kesimpulannya, apakah

shalat Tahiyatul Masjid itu bisa dilakukan di semua masjid ataukah

khusus di Masjidil Haram saja? Sebab bentuk tahiyat di Masjidil
Haram adalah thawaf mengelilingi Ka'bah. Sepertinya, Ibnu Shafwan

memahami bahwa tahiyat itu adalah mencium rukun (sudut Ka'bah)
saja. Semua jawaban yang telah kami kemukakan ini berdasarkan

keumuman sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Qatad ah, 
'f : tS1.

,F|'rP ,P'#"^)r'-ta--.ilr'€,;trii (Apabila salah seorang kalian

masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua
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rakoat) [Hadits muttafiq 'alaihil, sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya. Dalam riwayat Syu'bah,dari Amru bin Dinar dijelaskan

bahwa hal itu terjadi ketika khutbah, J't-:)'Jt| ,J'i- it * i'4A'c;*
-e; ij'ti- |ix"i,;)'i '€'siiE tst,'-Lx-'nt &'t qlt irr .,r., a'

(Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, "Apabila
salah seorang kalion datang dan imam sedang khutbah, atau imam

sudah keluar, maka hendaklah ia shalat dua raknat."). [Hadits
muttafiq 'alaihi).

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Su$an, dari Jabir, bahwa

Rasulullah SAW mengatakan hal itu dalam kisah Sulaik, dimana

kalimat itu diucapkan setelah kalimat, W )W', W\ti (maka

shalqtlah dua rakaat dengan ringan) i,;:;ir '?'i'€'bi |E til ,'Jrt i
q. '):#j ff t t'# 'rh\J" iuli., (Kemudian beliau bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian menghadiri shalat pada hari
Jum'at dan imam berkhutbah, maka rukuklah (shalatlah) dua rakaat
dan lakukanlah dengan rigan [singkotJ.").

An-Nawawi mengatakan, bahwa nash ini tidak membutuhkan

penakwilan. Saya tidak percaya apabila ada seorang yang mengetahui

lafazh ini dan meyakini ke-shahih-annya, kemudian ia menyalahinya-

Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan, bahwa hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim ini tidak membutuhkan penakwilan. Ibnu

Daqiq Al Id menceritakan, bahwa sebagian mereka menakwilkan

keumuman lafazh tersebut dengan takwil yang tidak baik, sepertinya

ia ingin menunjukkan berberapa pendapat tentang nasakh

(penghapusan) dan takhsis (pengkhususan) sebagaimana yang telah

disebutkan.

Sebagian pengikut Syaf i dan Maliki menentang hal ini, karena

riwayat tentang Sulaik tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka

dimana shalat Tahiyatul Masjid menurut mereka menjadi gugur jika
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seseorang telah duduk, dan jawaban hal ini telah disebutkan

sebelumnya. Sebagian mereka menentangnya dengan hadits Abu

Sa'id, 
".hX- 

ill\1 flA 1 (Janganlah shalat ketika imam sedang

berkhutbah). Hadits ini tidak kuat. Seandainya hadits ini akurat, maka

keumuman hadits ini dikhususkan dengan perintah untuk

melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Sebagian mereka berpendapat, bahwa Umar tidak menyuruh

Utsman melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, tapi ia menegurnya

karena Utsman hanya melakukan wudhu. Menurut saya, bahwa ada

kemungkinan Utsman telah malaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Diperbolehkan melakukan shalat Tahiyatul Masjid pada waktu-
waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat. Karena

apabila shalat Tahiyatul Masjid itu tidak gugur ketika

dilaksanakan di waktu khutbah, padahal dalam khutbah itu ada

perintah wajib untuk mendengarkannya, apalagi jika
dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain.

Shalat Tahiyatul Masjid ini tidak gugur jika diawali dengan

duduk, namun sebagian ulama membatasi hal itu bagi orang

yang tidak tahu atau orang yang lupa, seperti yang telah

disebutkan.

Dalam khutbahnya, seorang khatib boleh melakukan amar

malvuf nahi munkar (menyuruh dan melarang) dan menjelaskan

hukum-hukum yang dibutuhkan.

Masjid adalah syarat pelaksanaan shalat Jum'at. Untuk itu,
shalat Tahiyatul Masjid tidak disyariatkan di tempat selain

masjid, namun pendapat ini masih perlu ditelaah.

Bolehnya menjawab salam dan menjawab orang yang bersin

pada saat khutbah, sebab kedua hal itu lebih ringan dilakukan

serta waktunya sangat singkat, apalagi menjawab salam yang

3.

4.

5.
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wajib hukumnya. Pembahasan ini akan dikemukakan setelah

tiga bab kemudian.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa keumuman lafazh hadits

ini dikhususkan bagi orang yang masuk masjid di akhir khutbah,

seperti yang telah dijelaskan. Imam Syaf i berkata, "Saya

berpendapat bahwa seorang imam boleh menyuruh orang yang baru
datang untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid sebanyak dua

rakaat. Dia juga boleh menjelaskan sedapat mungkin shalat tersebut

dilaksanakan sebelum shalat Jum' at dilaksanakan."

Imam Nawawi meriwayatkan dari para muhaqqiq (peneliti)
bahwa jika seseorang tidak melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid,
maka hendaknya ia berdiri hingga shalat didirikan, supaya ia tidak
duduk tanpa melakukan shalat terlebih dahulu.

Dalam hal ini Al Muhamili mengecualikan Masjidil Haram,
karena bentuk tahiyat-nya (penghormatannya) adalah thawaf
mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tapi pendapat ini perlu dianalisa kembali,
karena waktu untuk melaksanakan thawaf lebih lama daripada shalat

dua rakaat. Namun yang nampak dari pendapat mereka, bahwa
penghoramatan Masjidil Haram dengan thawaf adalah bagi orang

yang baru datang. Adapun bagi orang yang mukim
(menetap/berdomosili) di sana, maka hukumnya sama dengan hukum

masjid-masjid lain.

Mungkin mereka yang berpendapat bahwa hal pertama yang

harus dilakukan seseorang di Masjidil Haram adalah thawaf, itu
karena setelah thawaf disunahkan untuk melakukan shalat dua rakaat.

Untuk itu, khusus untuk Masjidil Haram ditambah dengan thawaf.

Wallahu'alom.
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33. Melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid Dua Rakaat Secara

Singkat Ketika Khutbah Berlangsung

de ; :J$ (rrc'* ,;J I
\'.&iisw: al'pj

931. Dari Amr, dia mendengar Jabir berkata, "Seorang laki-laki

masuk ke masjid pada hari Jum'at dimana Rasulullah SAW sedang

berkhutbah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apokah

kamu sudah sholat?' la menjawab, 'Belum'. Rasulullah SAW

bersabda, 'Berdiri don shalatlqh dua rakaat'."

Keteransan Hadits:

Al Ismaili mengatakan, bahwa dalam hadits ini tidak ada batasan

bahwa dua rakaat tersebut dilakukan dengan singkat. Hal itu memang

benar, tapi Imam Bukhari di sini menyebutkan sebagian jalur

periwayatan hadits. Dalam kitab-kitab Sunan hadits di atas telah

diriwayatkan oleh Abu Qurrah dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari

Abu Suffan, dari Jabir dengan lafazh, ,# ,F ) €'rg C (Berdiri

dan shalatlah dua rakaat yang ringan). Sedangkan dalam bab

sebelumnya, disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh, \Wj
6q. (aun lakukanlah keduanya dengan singkat).

Ibnu Al Manalyar mengatakan bahwa dalam bab pertama,

perintah melaksanakan dua rakaat dibatasi dengan melihatnya khatib

ataupun imam kepada orang yang baru masuk masjid dalam keadaan

khutbah. Batasan ini muncul setelah khatib menanyakan kepadanya,

apakah sudah shalat atau belum? Ini adalah khusus bagi khatib

ataupun imam. Sedangkan orang yang datang (makmum) tidak ada

kaitannya dengan itu semua, bahkan ia dianjurkan untuk

melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid. Semua itu diisyaratkan oleh

frt -u'drra;l;jr
or/t

o,, /. r. , o -.a#': ) ,-P e

nz
,) z

t-v bt F
,ju ,l 'ju
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Imam Bukhari dalam bab kedua, padahal hadits dalam kedua bab

tersebut adalah sama

34. Mengangkat Kedua Tangan (berdoa) dalam Khutbah

;t,arl,-rr t;;=hX" ei * ilt ub 4tr; ils ii ?
'o1 rtr L\$ ,,Ut';b) l$r'& yt'J;, t- ,lta ,V, ?G

.G,3 ilJ."rA G;;-

932. Dari Anas RA, dia berkata, "Pada saat Rasulullah SAW

khutbah Jum'at, berdirilah seorang laki-laki dan berkata, 'Ya
Rasulullah SAW, kuda-kuda dan domba-domba (binatang) telah

musnah, maka berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan

kepada kami'." Maka, beliau mengangkat kedua tangannya dan

berdoa."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan bagian hadits Anas tentang Istisqa'

(minta hujan). Dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian,

Imam Bukhari akan menyebutkannya secara lengkap dari jalur ini. Hal

itu menunjukkan bahwa hadits Umarah bin Ruwaibah yang

diriwayatkan Imam Muslim dalam mengingkari hal itu tidaklah

mutlak (tanpa batasan), tetapi Malik membatasi pembolehannya

dengan doa Istisqa', seperti yang ada dalam hadits.

a.. e.1(et') i-J"-'i! (makn beliau mengulurkan kedua tangannya dan

berdoa) Outurn hadits berikutnya disebutkan , !U- e'-i (maka beliau

mengangknt kedua tangannya) seperti judul di atas. Seakan-akan

Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa maksud mengangkat tangan

di sini adalah menjulurkan, bukan seperti mengangkat tangan dalam
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shalat. Adapun tentang cara mengangkat tangan dalam berdoa ini akan

dijelaskan dalam pembahasan tentang Ad-Da'waat (Doa-doa), sebab

mengangkat tangan dalam Istisqa' berbeda dengan mengangkat tangan

pada selainnya. Untuk itu hadits Anas RA, q :€ C y"" e'i ,& t
:ry)i g,\t u.Oi (beliau tidak mengangkat tangan dolam doanya

selain dalam Istisqa') dapat dipahami bahwa dia menginginkan cara

khusus dalam Istisqa'. Hal itu akan dijelaskan dalam pembahasan

tentang Istisqa'.

35. Doa Istisqa' (minta hujan) dalam Khutbah Jum'at

ilt & dt y tLZ u6r'uGi i,Su *_6 i ,fi'*
.,1 -,tt c, , , t t 

4 /

prr arn* ty- d +X ej 4b ilt & Ut * *t ^)L
,o 

" . - . 
-r' 

c , 'o / t
,a ir L\6 ,Jqt LG:,jri, '# yt'J;, t" ilw'et;f
tej 6 :yr,* q!t; -7} ,At €. u; 6j- i:i.e:j
Ft *ri-; e:f t Ji'f '"n 

lryt'Jti;i -tAr''i &
At uj as; a'; €*I & & rtt J* ^*J &'r;t;.

'ri-'or;\i erJl ?6: .arli #iJrl'.ti- 'or;\i es; iv?6t .u?!i al,l.Jr ,b ^"f qn; t;Jr't-,,

.tiJ alJt iiu cJtlr ols ,,t:)t ?"#-V it J;, U ,)w -;?ttc.

c / , t zco. t. Oz / ./c $, I
.rJ*Jt{ &J> )l o"-U ',. J>l ire.r

933. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, :';*r;" tertimpa

musim kemarau pada zarnan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah
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SAW khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang Arab dusun berdiri dan

berkata, "'Ya Rasulullah SAW,harta benda telah binasa dan keluarga
kelaparan. Kerena itu, berdoalah kepada Allah SWT untuk kita
semua'. Lalu Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat kedua

tangannya. Ketika Rasulullah SAW mulai berdoa, tidak tampak bagi

kami sedikitpun awan di langit. Demi Allah yang jiwaku berada di
tangan-Nya, awan mendung telah kelihatan bergumpal-gumpal seperti

bukit. Rasulullah SAW belum turun dari mimbamya, sehingga kami
melihat air hujan menetes dari janggut beliau. Maka hujan turun
kepada kami mulai hari itu, besoknya dan besoknya lagi, hingga hari
Jum'at berikutnya. Orang Arab dusun itu 

-atau 
mungkin juga orang

lain- berdiri dan berkata pula, 'Ya Rasulullah SAW, bangunan telah
roboh dan harta benda telah lenyap tenggelam. Kerena itu, berdoalah
kepada Allah SII'I' (mohon keselamatan)'. Lalu Rasulullah SAW
mengangkat kedua tanggannya dan berdoa,'Ya Allah, di sekitar kami
saja dan jangan di otas kami '. Beliau menunjuk dengan tangannya ke

satu penjuru yang berawan, maka kelihatan awan itu menyingkir. Di
atas kota Madinah kelihatan lingkaran-lingkaran seperti lubang yang

bundar. Lembah-lembah padang pasir mengalirkan air selama sebulan.

Tidak ada orang yang datang dari segenap penjuru melainkan
menceritakan tentang hujan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits panjang dari
Anas melalui jalur lain, dimana hadits tersebut sesuai dengan judul

bab. Hadits dalam bab ini menunjukkan cukupnya istisqa' (meminta

hujan) dalam khutbah dan shalat Jum'at. Hal itu akan dijelaskan

dalam pambahasan tentang Istisqa'. Di samping itu, hadits ini juga

menunjukkan bolehnya berbicara ketika khutbah, sebagaimana yang

akan dijelaskan dalam bab berikutnya.
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36. Diam Ketika Imam Khutbah Jum'at

.A't-t'.-;i :r,p-Ld')V t;t,

t6)i #ti1.a:;,&j y il, *'d,*i* ti;
Apabila dia berkata kepada temannya, "Diamlah!" Maka

sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan sia-sia.

Salman berkata dari Rasulullah SAW, "(Hendaklah) seseorang

diam apabila imam berkhutbah!"

t\;)
934. Dari Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah RA

memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila kamu berkata kepado temanmu di hari Jum'ot. 'Diamlah!',
padahal imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan
perbuatan sia-sia. "

Keterangan hadits:

Dengan judul ini, Imam Bukhari menolak pendapat yang
mewajibkan mendengar khutbah itu dilakukan sejak khatib keluar,
karena sabda Rasulullah SAW dalam hadits "dan imqm berkhutbah,'
adalah jumlah haliyah (susunan kalimat yang menunjukkan keadaan)
sehingga tidak mencakup waktu sejak imam keluar dan sesudahnya,

sampai imam memulai khutbahnya. Memang benar, seseorang lebih
baik diam seperti yang telah dianjurkan sebelumnya pada bab

"Keutamaan Mandi untuk Menghadiri Shalat Jum'at". Adapun pada
saat duduk di antara dua khutbah, penulis kitab Al Mughni
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menyebutkan dua pendapat dari para ulama dalan'r masalah ini,

berdasarkan bahwa saat itu imam tidak sedang berkhutbah, atau

karena waktu diamnya terlalu singkat seperti menarik nafas.

rii 'rit V1 ,y6, j6 sls (Apabila dia berkata kepada

temannya "Diamlah!", maka sesungguhnya ia telah melakukan

perbuatan sia-sia) Ini adalah seperti riwayat Nasa'i dari Qutaibah,

dari Al-Laitsi, yang menyebutkan dengan lafazh,?ii :+6 Ju F
riJ fi (barangsiapa mengotakan kepada temannya, "Diamlah", mako

ia telah melakukan perbuatan sia-sia). Maksud dari kata shahib

(teman) adalah orang yang diajak bicara. Adapun disebutkannya kata

shohib adalah karena itu yang sering terjadi.

'or;l; 'rrt\ (Salman berkata) Ini adalah bagian hadits dia yang

disebutkan pada bab "Memakai Minyak Rambut ketika Hendak Shalat

Jum'at".

Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

inshat adalah diam tidak mengucapkan kata-kata kepada orang lain

selain dzikir kepada Allah. Pendapat ini mendapat kritik, karena

apabila demikian yang dimaksud, maka membaca Al Qur'an dan

dzikir ketika khutbah juga diperbolehkan. Padahal secara lahiriah

yang dimaksud adalah diam secara mutlak, dan orang yang

membedakan antara keduanya harus menguatkannya dengan dalil-

dalil yang menunjukkannya. Adapun dibolehkannya shalat Tahiyatul

Masj id berdasarkan dalil khusus, tidak berkonsekuensi dibolehkannya

dzikir secara mutlak.

t#fi fi @oao hari Jum'af). Pengertiannya bahwa selain hari

Jum'at (khutbah Jum'at), maka hukum tersebut tidak berlaku. Namun

hal ini masih perlu dikaji lebih mendalam.

'o'if '"it (maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia) Al

Ahkfasy mengatakan, Al-Laghwu adalah ucapan atau perkataan yang

tidak mempunyai dasar, yaitu perkataan yang batil dan sepertinya.
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Menurut Ibnu Arafah, Al-Laghwu adalah perkataan yang hina atau

tidak berguna. Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa Al-
Laghwu berarti keluar dari kebenaran. Bahkan ada yang

mengartikannya dosa, seperti firman Allah SWT, t\iy /u, ryl| $1

6rf (Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang

mengerjakan perbuatan-perbuatan yong tidak berfaidoh, mereka lalui
saja dengan menjaga kehormatan dirinya. " (Qs. Al Furqaan (25):72)

Menurut Ibnu Al Manayyar, ahli tafsir sepakat bahwa l/-
Laghwu adalah perkataan yang tidak baik. Adapun perkataan Abu
Abid Al Harawi dalam kitab Al Gharib sangat aneh, karena ia
mengatakan bahwa Al-Laghwu artinya berbicara. Nadhruddin Syumail
mengatakan bahwa kata Laghauta berarti; kamu tidak mendapat
ganjaran. Ada juga yang mengartikannya dengan, keutamaan Jum'at
kamu telah gugur. Ada lagi yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at
kamu berubah menjadi Zhuhur.

Saya katakan, bahwa pendapat para ahli bahasa saling
berdekatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu
Khuzaimah dari Hadits Abdullah bin Umar dengan sqnad yang marfu'
(sampai.kepada Rasulullah SAW), tW'd UrS ur6r 4At ;;;'3 A tt
(Barangsiapa berbuat lagha dan melangkahi pundak orang-orong

[yang dudukJ, maka baginya [pahalal zhalat Zhuhur).

Ibnu Wahab 
-salah 

seorang perawi hadits ini- mengatakan,

bahwa maknanya adalah shalatnya sah tapi keutamaan Jum'at tidak
didapat. Ahmad meriwayatkan dari hadits Ali RA dengan 

_sanad.ygng
morfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ,A<i Ui 'A :)v ;,,
'i'z;1, ')t 

T * 61 (Barangsiapa mengatakan "Diamlah", maka ia

telah berbicara; dan barangsiapo berbicara, maka dia tidak
mendapatkan [pahala otou keutamaanJ Jum'at).

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun riwayat

Ahmad dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Abbas, dengan sanad yang
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marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, z'*J * 9* t
t;lr'i'c:;'4i ,'i i'F-qiir1 ,rttat'Sa" )Vs # 

";hx- 
iuli.,

(Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at sedangkan imam

berkhutbah, maka ia seperti himar (keledai) yang memikul kitob-kitab.

Sedangkan orang yang 
-menenangkan 

dengan- mengatakon,

"Diamlah!", maka ia tidak mendapatkan pahala Jum'at). Hadits ini
diperkuat oleh hadits mauquf dalam kitab Jaami' Hammad bin

Salamah, dari Ibnu Umar.

Menurut para ulama maknanya adalah, ia tidak mendapatkan

pahala shalat Jum'at secara keseluruhan. Ibnu At-Tin meriwayatkan

dari sebagian ulama yang membolehkan berbicara ketika khutbah,

yaitu dengan menakwilkan sabda Rasulullah SAW, dimana arti

kalimat 'o'il Ui menurut mereka adalah kamu telah menyuruh diam

orang yang tidak mau [diam]. Ini adalah takwil yang sangat sulit untuk

dibenarkan.

Bagaimana bisa orang yang menyuruh apa yang diperintahkan

syara' dikatakan sebagai orang yang lalai? Bahkan, larangan untuk

berbicara diambil dari hadits dalam bab ini berdasarkan konsep

muwofaqah (keserasian). Sebab jika kata-kata "Diamlaft" walaupun

termasuk perkataan yang baik dianggap sesuatu yang sia-sia, maka

kata-kata yang lainnya lebih patut untuk dikatakan sebagai perbuatan

yang sia-sia. Dalam riwayat Ahmad dari Al A'raj, dari Abu Hurairah

RA di akhir hadits bab, bahwa setelah kalimat C'il '-r;l disambung

lagi dengan kalimat &}gt 1petit',aralah dirimu).

Hadits tersebut menjadi dalil dilarangnya semua bentuk

pembicaraan ketika khutbah berlangsung. Jumhur ulama juga

berpendapat demikian bagi orang yang mendengarkan khutbah. Begitu

pula hukum bagi orang yang tidak mendengarkannya, menurut

mayoritas mereka. Mereka mengatakan, "Jika hendak berbuat

kebaikan, maka hendaknya memberi isyarat."
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Ibnu Abdul Barr menukil ijma' ulama bahwa kewajiban diam
hanya bagi mereka yang mendengar khutbah, kecuali hanya sedikit

dari tabi'in yang tidak menyetujuinya. Adapun lafazhnya adalah

sebagai berikut, "Tidak ada perbedaan antara ulama-ulama fikih di
seluruh negeri tentang kewajiban diam bagi orang yang mendengar

khutbah Jum'at. Berdasarkan hadits tersebut, apabila kita
mendapatkan orang yang tidak tahu tentang hukum ini lalu ia

berbicara ketika imam khutbah, maka kita tidak boleh mengatakan

kepadanya 'Diamlah!' atau kata-kata yang sepertinya."

Diriwayatkan dari Sya'bi, bahwa mereka berbicara kecuali

imam sedang berkhutbah. Ia mengatakan, bahwa perbuatan mereka

tersebut ditentang oleh ulama, bahkan sebaiknya kita mengatakan

bahwa hadits tersebut belum sampai kepada mereka.

Saya katakan, dalam masalah ini Imam Syaf i mempunyai dua
pendapat masyhur. Menurut sebagian pengikut Syaf i, bahwa letak
perbedaan pendapat tersebut adalah apakah dua khutbah tersebut

sebagai ganti dari dua rakaat [zhuhur] atau tidak? Maka, berdasarkan

pendapat pertama 
-khutbah 

merupakan pengganti dua rakaat

zhuhur- hukum berbicara saat imam berkhutbah adalah haram.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua maka hukumnya tidak
haram, dan inilah yang benar menurut mereka, sehingga mereka

membolehkan orang-orang untuk berbicara dan mencela saat imam

berkhutbah sesuai kehendak mereka masing-masing.

Dari Ahmad, ada dua riwayat yang keduanya juga membedakan

antara orang yang mendengar khutbah dengan orang yang tidak
mendengarnya. Adapun sebagian pengikut Syaf i, mereka

membedakan antara orang yang berkewajiban menghadiri shalat

Jum'at, maka ia harus diam; sedangkan bagi yang tidak, hal itu
disamakan dengan fardhu kifayah.

Ulama salaf berbeda pendapat, apabila khatib mengucapkan

kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan dalam khutbah.

Berdasarkan hal itu, dapat dicapai apa yang diriwayatkan dari ulama
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salaf yang memperhatikan kondisi khutbah. Yang jelas, bagi yang

menyatakan bahwa diam tidak wajib dalam khutbah, adalah

berdasarkan bahwa diam bukan syarat sahnya shalat Jum'at, berbeda

dengan yang lain.

Keharusan diam ketika khutbah berlangsung bagi yang

mendengarnya, telah diisyaratkan oleh hadits yang telah disebutkan,

)\it 4 !ry y ots '4- p ut $j (barangsiapa vang dekat

[mendengar suara khatibJ dan tidak diam, makn ia mendapat dua

dosa) karena dosa bukan diakibatkan melakukan hal yang mubah

(dibolehkan) atau sesuatu yang makruh tanzih (lebih baik untuk

ditinggalkan). Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang

membolehkan bicara secara mutlak, adalah riwayat tentang orang

yang meminta Rasulullah SAw berdoa kepada Allah SWT agar

diturunkan hujaq dan juga riwayat-riwayat yang serupa dengan

kejadian itu. Namun pendapat ini perlu diteliti lebih mendalam, karena

hal yang demikian itu adalah bentuk pengambilan kesimpulan hukum

dengan menggunakan dalil khusus dan diaplikasikan terhadap dalil

yang lebih umum. Maka, mungkin saja keumuman perintah untuk

diam di saat khutbah dikhususkan dengan sesuatu yang muncul demi

kemaslahatan umum, seperti menjawab salam, karena menjawab

salam adalah wajib.

Pengarang kitab Al Mughni menyampaikan kesepakatan ulama,

bahwa pembicaraan yang dibolehkan dalam shalat dibolehkan juga

dalam khutbah; misalnya memperingati orang buta yang hendak jatuh

ke dalam sumur. Adapun ungkapan Syaf i dalam masalah ini adalah

sebagai berikut, "Saya tidak melihat adanya larangan untuk berbicara,

jika orang yang diberi isyarat itu tidak mengerti."

Pengecualian diam ketika khutbah apabila khatib sudah keluar

dari jalur yang disyariatkan di dalamnya, misalnya mendoakan

penguasa. Bahkan penggarang kitab At-Tahdzib menegaskan, bahwa

berdoa untuk penguasa adalah makruh hukumnya. Menurut Imam

Nawawi, dalam hal ini khatib boleh tidak berdoa untuk penguasa jika
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tidak khawatir akan adanya bahaya pada dirinya. Tapi jika ia khawatir,

maka ia boleh berdoa.

37. Waktu Mustajab Pada Hari Jum'at

^;:*,sr t;" Tt ei * "ut & ^nt'Jy.t

)G ^nr iU t;" eo it'lu \3 t*tt;.

ffi,a rb?:

Az zE ,o-, a 6 -
cll 6 ,., ,a . tl 'g

J'J L>' l)

zJ

Y a;L 4"c :JLi;
.,.o 

,
,irjt iuti )l r+

935. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW
menyebutkan hari Jum'at lalu beliau bersabda, "Dalam hari Jum'at
ada waktu dimana seorang hamba muslim tidak mendapatinya, dan ia
berdiri shalat meminta sesuatu kepada Allah SWT, melainkan Dia
akan memberinya." Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan

tangannya akan atau singkatnya waktu itu.

Keterangan Hadits:

bC y (di dalamnya terdapat waktu) Di sini waktu tersebut

tidak diterangkan, tapi waktu itu telah ditetapkan dalam hadits yang

lain.
t-

W(i- I (tidak mendapatkannya), yakni menjumpai waktu

tersebut. Itu lebih umum daripada diartikan menginginkan waktu itu,

atau dikabulkannya doa pada waktu itu.

Ur J*- *"C.t '-is 
Qa berdiri shalat meminta sesuatu kepada

Allah SWT) ini merupakan sifat-sifat seorang muslim (dalam

melaksanakan shalat, ed.) Ibnu Abdul Ban mengatakan, bahwa

kalimat C,rl *: (dan dia berdiri) tidak terdapat dalam riwayat Abu

Mush'ab, Ibnu Abu Uwais, Mutharrif, At-Tinisi, serta Qutaibah.
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Sedangkan perawi-perawi yang lain menetapkan kata-kata tersebut.

Ibnu Abdul Barr mengatakan, bahwa kalimat tersebut adalah kalimat

tambahan dari Abu Zinad, dari Malik dan Warqa', serta dari selain

keduanya dari Abu Zinad.

Abu Muhammad bin Sayyid meriwayatkan dari Muhammad bin

Wadhdhah, bahwasanya ia pernah menyuruh agar kalimat itu
dihilangkan dari hadits. Alasannya, karena bisa menyebabkan distorsi

terhadap hadits-hadits yang lebih shahift berkenaan dengan penetapan

saat-saat mustajab. Dalam hal ini ada dua hadits yang menjelaskan

saat-saat mustajab tersebut. Hadits pertama menyebutkan, waktunya

adalah ketika khatib mulai naik ke atas mimbar hingga selesai shalat.

Sedangkan hadits kedua menyebutkan, mulai dari habis Ashar hingga

terbenamnya matahari.

Abu Hurairah menyanggah pendapat kedua yang diriwayatkan

oleh Abdullah bin Salam, karena waktu tersebut bukan waktu shalat,

sedangkan nash dalam hadits berkenaan dengan shalat. Maka ia
menjawab pernyataan Abu Hurairah ini dengan nash yang lain, bahwa

orang yang sedang menunggu waktu shalat termasuk dalam hukum

orang yang shalat. Seandainya kalimat C.g 1l't (dan dia berdiri),

terdapat juga dalam riwayat Abu Hurairah, bisa saja ia memberi reaksi

ulang terhadap Abdullah bin Salam dengannya. Akan tetapi ia
menerima dan puas dqngan jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin

Salam. Bahkan, setelah itu Abu Hurairah mengeluarkan fatwa seperti

yang dikatakan Abdullah bin Salam.

Adapun kemusykilan terhadap hadits pertama, bahwa waktu

tersebut berada di waktu khutbah, padahal khutbah bukanlah waktu

shalat. Hal itu bisa juga dijawab dengan mengartikan kata shalat

dengan doa ataupun mendefinisikannya dengan keadaan menunggu

shalat. Berdiri (qiyam) dalam kalimat ini berarti mulazamah atau

muwazhabaft (senatiasa atau terus-menerus). Hal ini diperkuat bahwa

berdiri dalam shalat tidak seperti waktu sujud ataupun ruku' serta

tasyahud, padahal sujud merupakan saat-saat yang diharapkan
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dikabulkannya suatu doa. Seandainya "berdiri" di sini diartikan berdiri
yang sesungguhnya, maka sujud tidak termasuk di dalamnya. Hal ini
menunjukkan bahwa yang dimaksud "berdiri" adalah kiasan akan

terus-menerus (selalu), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah

Aali Imraan ayat 75, *.t y 'c.;ii 6 11 lXecuati jika kamu selalu

menagihnya). Untuk itu mengungkapan orang yang melakukan shalat

(Mushalli) dengan berdiri termasuk gaya bahasa mengungkapkan

sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus, karena berdiri
merupakan kondisi shalat yang masyhur.

G$ 6esuatz.r), ataupun sesuatu yang pantas untuk didoakan serta

dimintakan kepada Allah SWT oleh seorang muslim. Dalam riwayat
Salmah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah

RA, yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang masalah thalak,

disebutkan, (P i,, iU (meminta kebqikon kepada Allah SWT).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari Muhammad bin
Ziyad, dari Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Lubabah yang

diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, 6(; )'U il 6 (Selama ia tidak

meminta sesuatu yang haram). Dalam hadits Sa'ad bin Ubadah, yang

diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, €') 4 "tt *l JU il t;

(Selama ia tidak meminta suatu dosa atau memutuskan hubungan tali
silaturuahim).

oa jr::'\ (dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya) Dalam

hadits ini tidak dijelaskan siapa pelakunya. Tapi dalam riwayat Abu
Mush'ab, dari Malik RA, disebutkan bahwa pelakunya adalah

Rasulullah SAW; dan dalam riwayat Salmah bin Alqamah disebutkan,

pelakunya adalah Abu Hurairah RA dengan meletakkan ujung jarinya

di atas ruas tengah jari manis. Abu Muslim Al Kaji menjelaskan

bahwa pelakunya adalah Bisyr bin Al Mufadhdhal berdasarkan

riwayat Salmah bin Alqamah. Sepertinya penafsiran kata

"mengisyaratkan" adalah seperti itu, yaitu bahwa saat-saat mustajab

itu sangat singkat, antara tengah hari sampai mendekati akhir siang.

FATHUL BAARI - T79



Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari

Muhammad bin Ziyad, dari Abu,Hurairah menjelaskan, bahwa saat-

saat tersebut sangat singkat (1i3? tt6 et. Ath-Thabrani dalam kitab

Al Ausath meriwayatkan dari AnasRA, dimana waktu tersebut seperti

memegang lalu melepaskannya (4 * ,lji J'ri eJ). Ibnu Al

Manayyar mengatakan, isyarat yang diberikan adalah untuk

menggambarkan betapa singkatnya waktu mustajab tersebut. Hal itu

dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat berdoa, karena

singkatnya waktu tersebut dan banyaknya keutamaan yang ada di

dalamnya.

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi

sesudahnya berbeda pendapat mengenai saat-saat mustajab ini, apakah

waktu itu masih berlaku sampai sekarang ini ataukah sudah berakhir

dan tidak dapat ditemui lagi setelah zaff.arn Rasulullah SAW? Apabila

waktu tersebut masih ada, apakah dapat ditemui di setiap Jum'at atau

hanya pada satu Jum'at dalam setahun? Lalu apakah waktu tersebut

harinya telah ditentukan atau tidak? Seandainya harinya telah

ditentukan, maka apakah waktunya diketahui atau tidak? Apabila

tidak diketahui, kapan hal itu dimulai dan kapan pula berakhir?

Di sini saya mencoba menyebutkan ringkasan pendapat-

pendapat tadi beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, saya akan mencoba

mengompromikan pendapat tersebut serta menentukan mana yang

lebih kuat:

Pertama, waktu tersebut telah dihilangkan atau dengan kata lain

tidak ada lagi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa ulama salaf menolak pendapat

tersebut. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, bahwa ia berkata kepada

Abu Hurairah, 'rOttlt W tth;U- t;,#it it" e 61r ailr'oi tre i 4:r

e 'jri sy. 'F 
C ,* 'Lii u1 ',Ss J' Jk ;Jril |r;.)

(sesungguhnya merel<n berkeyakinan bohwa waktu mustajab pada

hari Jum'at telah dihapus. Maka Abu Hurairah berkata, "Orang yang

18O - FATIII'L BAARI



mengatakon seperti ilu telah dusta." Lolu aku berkqta, "Apakah

waktu mustajab itu terjadi pada setiap Jum'at?" Abu Hurairah
menjawab, "Benar."). Sanad riwayat ini kuat.

Penulis kitab Al Huda mengatakan, jika yang dimaksud mereka
adalah diangkatnya informasi tentang saat kemunculannya, maka hal
itu masih ada kemungkinan. Tetapi jika yang mereka maksudkan
adalah hakikat waktunya yang diangkat, maka itu tidak bisa diterima.

Kedua, waktu itu ada, tetapi hanya satu kali Jum'at dalam
setahun. Pendapat ini dikatakan oleh Ka'ab Al Ahbar kepada Abu
Hurairah RA, namun Abu Hurairah menolaknya. Setelah itu, ia
menarik kembali pendapatnya. Ini diriwayatkan oleh Malik dalam
kitab Al Muwaththa' serta penulis kitab Sunare (Ahmad, Tirmidzi,
Nasa'i,lbnu Majah).

Ketiga, kedatangan waktu tersebut tidak diketahui sepanjang
hari Jum'at, seperti halnya lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir
Ramadhan. Ibnu Khuzaimah dan Hakim meriwayatkan dari jalur Sa'id
bin Al Harits, dari Abu Salamah, di ,r[ul aX;ir bv C riA il UL

:dtrg:-;,.,i u qi'jWiu,JuiW 14 y'h; & d,
(Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang waktu mustajab pada hari
Jum'at, maka ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah
SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, 'Sungguh,

sebelumnya aku diberitohu kemudian oku dilupakan, seperti aku
dilupakan tentang lailatul q adar'. ").

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya ia
bertanya kepada Zuhri RA, lalu Zuhri menjawab, "Aku belum pernah

mendengar sedikitpun tentang hal itu, hanya saja Ka'ab pernah

mengatakan, 'Seandainya manusia memilah-milah hari Jum'at, maka
sungguh ia akan mendapati waktu itu'."

Ibnu Mundzir mengatakan, maksudnya seseorang akan mulai
berdoa pada salah satu hari Jum'at, sejak awal siang hingga batas

waktu tertentu. Lalu pada Jum'at berikutnya, ia memulainya dari batas
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waktu dimana ia berhenti sebelumnya hingga batas waktu berikutnya,

sampai pada akhirnya ia melakukannya hingga akhir petang' Ka'ab di

sini adalah Ka'ab Al Ahbar.

Az-Zvhri mengatakan, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar RA,

bahwasanya ia berkata, "Apabila seseorang meminta suatu keperluan

dalam sehari, makn hendaklah ia berialan " Maksudnya, hendaklah ia

senantiasa berdoa sepanjang hari Jum'at supaya waktu dikabulkannya

doa itu didapatinya.

Apa yang diutarakan oleh tbnu Umar, cocok bagi yang kuat

melakukannya. Jika tidak, maka pendapat Ka'ab Al Ahbar lebih

mudah untuk diikuti oleh setiap orang. Permasalahannya, kedua

pendapat ini sama-sama memandang bahwa waktu mustajab tidak

ditentukan dan tidak diketahui, dan itu masih diperselisihkan oleh

sekelompok ulama; seperti Raf i, pengarang kitab Al Mughni, serta

selain keduanya dimana mereka mengatakan, bahrva sebaiknya

seseorang harus memperbanyak doa pada hari Jum'at dengan harapan

bisa mendapatkan waktu yang mustajab sebagaimana halnya lailatul

qadar. Hikmah tidak diketahuinya waktu mustajab adalah, mendorong

seorang hamba untuk giat melakukan kebaikan serta menghabiskan

waktu untuk ibadah. Berbeda bila waktunya sudah diketahui, maka

dengan otomatis seseorang akan membatasi diri pada saat tertentu saja

dan mengabaikan waktu yang lainnya.

Keempat, waktu mustajab tersebut berpindah-pindah pada hari

Jum'at, tidak khusus waktu tertentu, baik secara nyata maupun samar.

Al Ghazali mengatakan, bahwa pendapat ini yang paling mendekati

kebenaran di antara pendapat-pendapat yang ada. Sedangkan Al

Atsram, ia tidak begitu yakin sehingga dalam mengungkapkannya ia

menggunakan istilah "kemungkinan", berbeda dengan Ibnu Asakir

dan lain-lain yang memutuskan bahwa pendapat inilah yang paling

tepat. Al Muhib Ath-Thabari mengatakan, bahwa pendapat inilah yang

paling kuat. Berdasarkan hal ini, maka apa yang dikatakan oleh Ka'ab

adalah tidak benar.
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Kelima, waktu mustajab itu datang pada saat muadzin
mengumandangkan adzan shalat subuh. Abu Al Fadhl dalam syarah
At-Tirmidzi dan Sirajuddin Ibnu Mulaqqin dalam syarah Bukhari,
keduanya menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abi Syaibah dari
Aisyah. Ar-Rauyani dalam kitab Musnad-nya dari Aisyah. Dia
menyebutkan lafazh "shalat" tersebut secara mutlak tanpa dibatasi
dengan shalat Subuh. Namun Ibnu Mundzir membatasinya dengan
shalat Jum'at, wallahu a'lam.

Keenam, waktunya mulai dari fajar menyingsing hingga terbit
matahari. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Abu Ja'far Ar-
Razi, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah RA;
serta diceritakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari, Abu
Nasir bin Ash-shabbagh, Al Qadhi Iyadh, eurthubi dan lain-lain.
Sebagian mereka mengatakan, bahwa waktunya adalah antara
terbitnya fajar dan terbitnya matahari.

Ketujuh, sama seperti poin keenam, hanya saja ditambahkan
dari ashar hingga mahgrib. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur
dari Khalif bin Khalifah, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari
Abu Hurairah. Hal itu didukung oleh Fudhail bin Iyadh, dari Al-Laits
sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Mundzir, sedangkan Laits
adalah perawi yang lemah, dan ini masih dipertentangkan seperti yang
akan dijelaskan.

Kedelapan, seperti poin ketujuh, hanya saja ditambahkan antara
khatib akan turun mimbar hingga ia takbir untuk shalat; sebagaimana
riwayat Hamid bin Zanjawaih dalam kitab rarghib-nya dari jalur
Atha' bin Qurrah, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Abu Hurairah, dia
berkata, olir c.,,ri;li:y ezXJit 7j-',o'.tsr q.aQ glt abilr f1t.
(Bermohonlah kalian semua pada waktu dimana doa akan dikabulkan
di hari Jum'at dalam tiga waktu berikut). Maka, Abu Hurairah
menyebutkan ketiga waktu tersebut.
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Kesembilan, waktunya adalah tepat setelah matahari terbit,

sebagaimana yang disampaikan Al Jaili dalam Syarah At-Tanbih,lalu

diikuti oleh Al Muhib At-Thabari dalam syarah-nya.

Kesepuluh, pada saat matahari terbit, sebagaimana yang

dikatakan Al Ghazali dalam kitab lhya' Ulumuddin Ibnu Al
Manayyar dalam syarah-nya mengatakan, bahwa waktunya adalah

antara tinggi matahari sejengkal hingga sehasta' Pendapat ini

didukung oleh Abu Dzar.

Kesebelas, waktunya adalah pada akhir jam tiga siang.

Demikian perkataan pengarang kitab Al Mughni, dan itu terdapat

dalam kitab Musnod Imam Ahmad dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Abu Hurairah secara marfu', ?tn fI et ,:?ttl -9 '+ #t ii-
i ';,Zi g i' bt u bL : ?b6 (Pada hari Jum'at, tanah

dimana Adam dijadikan dibentuk. Dan pada akhir tiga jam ada satu

waktu dimana barangsiapa berdoa kepada Allah, maka aksn

dikabulkan doanya).

Dalam sanad-nya terdapat Faraj bin Fadhalah, seorang perawi

yang lemah, dan Ali belum pernah mendengar dari Abu Hurairah.

Menurut Al Muhib bin Ath-Thabari, bahwa kalimat ?* f\ e't

?Cb (di akhir tiga jam) mengandung dua makna. Pertama,

maksudnya adalah jaro yang terakhir dari tiga jam yang dimaksud-

Kedua, ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah pada akhir setiap

jam terdapat waktu dikabulkannya doa.

Kedua helas, mulai matahari tergelincir hingga bayangan

matahari mencapai setengah hasta. Demikian pendapat Al Muhib Ath-

Thabari dalam kitab Al Ahkam. Sebelumnya Zaki Al Mundziri juga

mengatakan seperti itu.

Ketiga belas, sama seperti poin kedua belas, namun dikatakan

hingga bayangan matahari mencapai satu hasta. Demikian pendapat

Al Qadhi lyadh, Al Qurthubi dan An-Nawawi.
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Empat belos, waktunya setelah matahari tergelincir satu jengkal
hingga mencapai satu hasta. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir serta

Ibnu Abdul Barr dengan sanad kuat yang disandarkan kepada Al
Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Abdurrahman bin Hajirah, dari
Abu Dzar, bahwasanya seorang istri Rasulullah SAW bertanya kepada
beliau tentang waktu mustajab. Maka beliau mengatakan itu (setelah
matahari tergelincir satu jengkal hingga mencapai satu hasta). Seperti-
nya riwayat ini menjadi sumber bagi dua pendapat sebelumnya.

Kelima belas, apabila matahari telah tergelincir. Diriwayatkan
oleh Ibnu Mundzir dari Abu Aliyah. Hal serupa juga terdapat dalam
hadits dari Ali yang diriwayatkan oleh Abdunaziqdarijalur Al Hasan,

bahwasanya Ali telah berjaga-1aga pada saat matahari tergelincir,
dikarenakan ada berita dari beberapa sahabatnya tentang hal itu. Ibnu
Sa'id juga meriwayatkan hal serupa dalam kitab Thobaqat dari
Ubaidillah bin Naufal. Sedangkan Ibnu Asakir meriwayatkan dari
jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, ia mengatakan bahwa
mereka berpendapat waktu mustajab tersebut adalah ketika matahari
telah tergelincir. Sepertinya sumber mereka dalam hal ini, adalah
bahwa waktu tersebut adalah waktu malaikat berkumpul, waktu
Jum'at mulai masuk, dan adzan dimulai.

Keenam belas, apabila muadzin mengumandangkan adzan
shalat Jum'at. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Aisyah RA,
bahwasanya ia berkata, a4'1 ,t*)r qti.f q CtA *f ?7,P a;,#ir i'ji
a;t:a.L\$t o\1n1.,uo ri,r't"i ;,y. ;t*1,ttq:. ii, q* i, ,lu-,t"r;c,
e#qit (Hari Jum'at itu seperti hari Arafah dimana pintu-pinru langit

terbuka. Dalam hari itu terdapat satu waktu dimana seorqng hamba
tidak memohon sesuatu kepada Allah SW kecuali dikabulkannya.
Seseorang berkata, "Waktu yang mana (kapan)? " Aisyah menjawab,
" Apab il a muadz in me ngumandangkan adz an s halat Jum' at.").

Pendapat ini berbeda dengan sebelumnya, karena adzan

terkadang terlambat dari saat matahari tergelincir. Ibnu Al Manayyar
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mengatakan, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah adzan di

hadapan khatib sesudah naik mimbar.

Ketujuh belas, mulai tergelincirnya matahari hingga

melaksanakan shalat. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir
dari Abu Sawwar Al Adawi. Ibnu Shabbagh meriwayatkan

dengannya; hingga imam masuk (masjid).

Kedelapon belas, mulai tergelincirnya matahari hingga imam

keluar menuju masjid, sebagaimana riwayat Al Qadhi Abu Thalyib
Ath-Thabari.

Kesembilan belas, mulai matahari tergelincir hingga matahari

terbenam. Demikian diriwayatkan Abu Abbas Ahmad bin Ali bin

Kasyasib Ad-Dazmari dari Al Hasan, dan dinukil oleh Sirajuddin bin

Al Mulaqqin dalam Syarah Al Bukhari. Ad-Dazmari hidup di zaman

Ibnu Shalah.

Kedua puluh, antara keluamya imam menuju masjid hingga

didirikannya shalat. Ibnu Mundzir juga meriwayatkannya dari Al
Hasan serta diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Maruzi dalam

pembahasan tentang Jum'at dengan sanad yang shahih kepada Sya'bi

dari Auf bin Hushairah, seorang penduduk Syam.

Kedua puluh satu,ketika imam keluar menuju masjid. Humaid

bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab At-Targhib dan Al Hasan,

bahwa seorang laki-laki mengantuk pada waktu itu (mustajab).

Kedua puluh dua, antara imam keluar hingga selesai shalat.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Salim, dari Asy-

Sya'bi; serta dari jalur Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Burdah, dari

Abu Musa yang di dalamnya dijelaskan bahwa Ibnu Umar

membenarkan hal itu.

Kedua puluh tiga, antara waktu jual-beli diharamkan hingga

dibolehkannya kembali. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan

Ibnu Mundzir dari Asy-Sya'bi. Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa

itu lebih khusus dari hukum-hukum Jum'at. Sebab menurut
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kebanyakan ulama, transaksi jual-beli pada saat itu adalah tidak sah.

Kalaupun transaksi itu sudah disepakati di luar waktu itu, kemudian

keduanya sibuk menyelesaikan transaksinya sampai ketinggalan shalat

Jum'at, maka keduanya akan mendapatkan dosa meskipun hukum jual

belinya sah.

Kedua puluh empat, antara waktu adzan hingga selesai shalat.

Diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dari Ibnu Abbas, juga oleh

Al Baghawi dalam Syarahkitab Sunnah dari Humaid bin Zanjarvaih.

Kedua puluh limo, antara imam hendak duduk di mimbar

hingga shalat selesai. Diriwayatkan Abu Daud dan Muslim dari jalur

Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Abu Burdah bin Abu

Musa, bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang apa yang ia dengar dari

ayahnya tentang waktu mustajab pada hari Jum'at. Maka ia berkata,

"Aku mendengar ayahku mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah

SAW."' Lalu ia menyebutkan haditsnya. Pendapat ini bisa jadi diambil

dari dua pendapat sebelumnya.

Kedus puluh enom, ketika adzan, ketika khatib berkhutbah, dan

ketika qamat. Diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dari jalur

Salim bin Amir, dari Auf bin Malik Al Asyja'i ia seorang sahabat.

Kedua puluh tujuh, seperti pada poin kedua puluh enam, akan

tetapi dikatakan bahwa waktu tersebut adalah apabila

dikumandangkan adzan, dan apabila khatib duduk di atas mimbar,

serta apabila qamat dikumandangkan, sebagaimana yang diriwayatkan

Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Al Mundzir dari Abu Umamah -seorang
sahabat. Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa saat adzan

dikumandangkan termasuk waktu mustajab, begitu pula ketika qamat;

berbeda dengan waktu imam duduk di atas mimbar, sebab itulah

waktu untuk mendengarkan khutbah yang menjadi maksud shalat

Jum'at.

Kedua puluh delapan, mulai imam khutbah hingga selesai.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dari jalur Muhammad bin
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Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara marfu', akan

tetapi sanad-nya lemah.

Keduo puluh sembilan, apabila khatib sampai di mimbar dan

berkhutbah, seperti yang dikatakan Al Ghazali dalam kitab lhya'
Ulumuddin.

Ketiga puluh, ketika duduk di antara dua khutbah. Diriwayatkan

oleh Ath-Thibi dari sebagian pensyarah kitab Al Mashabih.

Ketiga puluh sotu, ketika khatib turun dari mimbar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah serta Humaid bin Zanjawaih,

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dengan sanad shahih. Al Ghazali

menyebutkan, "Apabila orang-orang sudah berdiri untuk

melaksanakan shalat."

Ketigo puluh dua, mulai qamat hingga imam berdiri di
tempatnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Hasan.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Maimunah binti
Sa'ad, secara marfu 'dengan sanqd lemah.

Ketiga puluh tiga, mulai dari meluruskan shaf (barisan) hingga

selesai shalat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dari
jalur Katsir bin Abdullah bin Umr bin Aul dari ayahnya, dari

kakeknya secara marfu ', dimana orang-orang bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Kapan waktu itu, wahai Rasulullah SAW?"

Rasululullah menjawab, "Ketika shalat didirikan hingga selesai."

Riwayat Katsir ini telah dinyatakan lemah (dha'fi oleh banyak ulama

hadits.

Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur ini dengan

lafazh, "Antora turunnya imam dari mimbar hingga selesai shqlat."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Mughirah, dari

Washil Al Ahdab, dari Abu Burdah dengan lafazh yang sama. Dalam

riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Umar mendapatkan kesempatan

tersebut. Ibnu Jarir dan Manshur meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan

lafazh seperti itu juga.
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Ketiga puluh empat, waktu mustajab adalah waktu dimana

Rasulullah SAW melakukan shalat Jum'at di dalamnya, sebagaimana

yang diriwayatkan Ibnu Asakir dengan sanad yang shahi& dari Ibnu

Sirin. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya. Sepertinya,

pendapat ini berdasarkan bahwa shalat Jum'at merupakan shalat yang

paling utama di hari itu, dan waktu yang digunakan Rasulullah SAW

untuk melakukan shalat merupakan waktu yang terbaik di antara

waktu-waktu yang lain. Sesungguhnya adzan, khutbah dan lain-lain

hanya merupakan sarana, sedangkan maksud utamanya adalah shalat

Jum'at itu sendiri.

Ini diperkuat dengan perintah dalam Al Qur'an untuk

memperbanyak berdzikir pada waktu shalat, seperti perintah untuk

memperbanyak berdzikir dalam keadaan perang. Hal itu dapat kita

temukan dalam surah Al Anfaal ayat 45, fS Tttt t:i'tr: f#ti e e ttl
dJrJf Fii (Apabita kamu memerangi pasukan (musuh), maka

berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah (berdzikirlah) sebanyak-

banyaknya agar kamu beruntung). Juga dalam firman Allah pada

surah Al Jumu'ah ayat 9-10, t Jiffirt It ii q 6.tA). gi ts1

o'JJf '.3-" ff ir f!r1.....i,r (Apabila diseru untuk menunaikan

shalat pada hari Jum', maka bersegeralah kamu kepada mengingat

Allah...hingga firman-Nya ...dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya

(berdzikir) supoya kamu beruntung).

Maksud membaca dzikir itu bukan setelah shalat, tetapi

memperbanyak dzikir ketika shalat seperti pada ayat pertama.

Wallahu o'lam.

Ketiga puluh lima, mulai shalat Ashar hingga matahari

terbenam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jabir, dari Ibnu

Abbas secara mauquf (sanad berhenti hingga pada sahabat); dan dari

jalur Shafwan bin Salim, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id secara

morfu' dengan lafazh, 1t fi. A3,1ar. (Maka carilah waktu itu -
mustoj ab- setelah ashar).
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Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa kalimat {t...A:}1ir.
adalah kalimat mudraj (kalimat yang disisipkan oleh perawi dan

bukan bagian dari hadits) dari Abu Salamah. At-Tirmidzi
meriwayatkan dari jalur Musa bin Wardan dari Anas secara marfu'

dengan lafazh, $3Jr 4't Ai .Zit 'ri;. (setelah ashar hingga

matahari terbenam). Sanad hadits ini dha'f(lemah).

Ketigo puluh enom, pada saat shalat Ashar. Abdunazzaq

meriwayatkan dari Umar bin Dzar, dari Yahya bin Ishaq bin Abi
Thalhah, dari Rasulullah SAW secara mursal, dan di dalam riwayat ini
ada sebuah kisah.

Ketiga paluh Tujuh, setelah Ashar hingga akhir waktu ikhtiar,

sebagaimana yang dikatakan Al Ghazali dalam kitab lhya'
Ulumuddin.

Ketiga puluh delapan, setelah Ashar, seperti kisah Abu Sa'id
pada poin ke 36. Ibnu Asakir meriwayatkannya dari jalur Muhammad

bin Salamah Al Anshari, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan

Abu Sa'id secara marfu' dengan lafazh, 4t 6. \Jl: (Wakturya

adalah setelqh ashar). Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari

Mujahid, sama seperti itu. Ibnu Juraijr meriwayatkan dari jalur

Ibrahim bin Maisarah, dari seorang laki-laki yang diutus oleh Amru
bin Uwais kepada Abu Ibrahim, dan disebutlah riwayat yang sama. Ia

berkata; aku mendengar dari Al Hakam, dari Ibnu Abbas, sama seperti

itu. Abu Bakar Al Marwazi meriwayatkan dari jalur Tsauri dan

Syaibah, semuanya dari Yunus bin Khabbab. Ats-Tsauri berkata dari

Atha', Syaibah berkata dari ayahnya, dari Abu Hurairah, sama seperti

itu; dan Abdurrazzaq mengatakan bahwa Ma'mar bercerita kepada

kami dari Ibnu Thawus, dari ayalnya, bahwasanya ia pernah

menunggu dan mencari waktu tersebut setelah ashar.

Dari Ibnu Juraij, dari sebagian ulama, ia berkata, "Aku tidak

mengetahuinya kecuali dari Ibnu Abbas, bahwa waktu tersebut adalah

I Di dalam manuscrip Ar-Rayyadh,lbnu Jarir.
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setelah ashar. Maka seseorang berkata kepadanya, 'Tidak ada shqlat

setelah shalat oshar'. Ia menjawab, 'Memang benar, akan tetapi

barangsiapa berada di tempat shalat (masjid atau mushalla) dan ia
tidak melakukan shalat, maka ia seperti orang yang shalat'."

Ketiga pululr sembilan, dari tengah siang hingga hampir akhir

siang, seperti yang dijelaskan pada awal bab dari Abu Salamah bin

Alqamah.

Keempat puluh, dari matahari mulai menguning hingga

terbenam. Diriwayatkan Abdurrazzaq dali Ibnu Juraij, dari Ismail bin
Kaisan, dari Thawus.

Keempat puluh satu, waktu terakhir setelah ashar. Abu Daud,

Nasa'i dan Hakim meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu

Salamah, dari Jabir secara mqrfu'. Pada permulaan riwayat ini
disebutkan bahwa siang hari terdiri dari 12 jam. Malik, penulis kitab

Sunan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur

Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari

Abdullah bin Salam. Di dalamnya terkandung protes yang dilancarkan

Abu Hurairah kepadanya dalam masalah itu, serta argumentasi

Abdullah bin Salam bahwasanya orang yang menunggu waktu shalat

seperti orang yang shalat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ala' bin Abdurrahman,

dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu', yang sama seperti itu
juga. Abdullah bin Salam tidak menyebutkan bahwa siang terdiri dari

12 jam, tidak juga kisah tersebut.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar Ibnu Abi Khaitsamah dari jalur

Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu

Sa'id, maka ia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya diceritakan

bahwa Abu Salmah bertemu dengan Abdullah bin Salam, maka ia

mengingatkannya tentang waktu mustajab itu. Namun Rasulullah

SAW tidak memberi reaksi apa-apa, bahkan beliau berkata, "Siong

hari terdiri dari l2 jam, dan waktu mustajab adalah pada akhir siang

hari." Adapun riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Nadhr dari
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Abu Salamah, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, yt J'-t |r 'cji

)t J't-.'Jut ,i,;t z;liit4 iiar lY e'*;J 6t-,r.J.v *j yht ou
',i1'di,gt gyt :L,-pa.'ti'fr ,'cji,g6',*a.'tt :{i * ?0, &
tY6 (Aku berknta -dan Rasulullah SAW sedong duduk- bahwa

sesungguhnya kami menemukan dalam Kitabullqh bahu,asanya hari

Jum'at mempunyai satu waktu yang mustajab. Maka Rasulullah SAW

berkata, "Atou sebagian waktu." Mako aku kntakan, "Ya, sebagian

waktu." Di dalamnya aku berkata, "l(aktu yang mano (kapan)?").

Ada kemungkinan bahwa yang mengatakan "aku berkata"

adalah Abdullah bin Salam, sehingga hadits ini berstatus marfu'. Ada
juga kemungkinan bahwa yang mengatakannya adalah Abu Salamah,

maka haditsnya menjadi mauquf. tnilah yang benar, atas dasar

pengakuan dia dalam riwayat Yahya bin Katsir bahwasanya Abdullah

bin Salam tidak menyebut Rasulullah SAW dalam jawabannya.

Keempat puluh dua, ketika setengah bulatan matahari

tenggelam atau ketika matahari hendak terbenam hingga terbenam.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath serta Ad-

Daruquthni dalam Al 'Ilal, dan Baihaqi dalam Asy-Syu'ab wa

Fadha'ilul Auqaat dari jalur Zaidbin Ali bin Husain bin Ali, bahwa

Marjanah -seorang budak Fathimah (anak perempuan Rasulullah

SAW)- bercerita kepadaku, ia mengatakan bahwa Fathimah RA

bercerita kepadanya dari ayahnya, lalu disebutkanlah hadits itu. Dalam

hadits itu aku (Fathimah) bertanya kepada Rasulullah SAW, "Y[/aktu

yang monakah itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika setengah

matahari akan terbenam."

Apabila hari Jum'at tiba, Fathimah memanggil seorang anak

laki-laki yang dipanggil dengan nama Zaid, Fatrmah menyuruhnya

untuk memperhatikan matahari. Apabila memberitahu bahwa matahari

itu akan terbenam, maka Fathimah mulai berdoa hingga matahari

terbenam. Di dalam sanad-nya terdapat perbedaan mengenai Zaidbin
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Ali, bahkan dalam sebagian perawinya ada perawi yang tidak

diketahui keadaannya (maj hul).

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya meriwayatkan dari jalur

Sa'id bin Rasyid, dari Zaid bin Ali, dari Fathimah RA, dan ia tidak

menyebutkan nama Marjanah. Dalam riwayat itu ia mengatakan,

"Apabila matahari akan terbenam, Fathimah berkata kepada anak

lelaki yang biasa dipanggil dengan nama Arbad, 'Naiklah keatas batu.

Jika matahari akan terbenam, maka beritahulah aku!' Kemudian

Fatimah melakukan shalat Maghrib."

Semua yang disebut di atas adalah pendapat-pendapat yang

berkenaan dengan waktu mustajab pada hari Jum'at beserta dalil

masing-masing, juga penjelasan status dalil ke dalam kategori shahih

atau dha'fl berikut sanad-nya; apakah marfu' atau mauquf. Begitu

pula dengan sumber dari sebagian pendapat. Tidak semua pendapat

tersebut berbeda dari semua sisi, bahkan mungkin untuk disatukan.

Selanjutnya, saya akan memaparkan pendapat tambahan.

Pendapat ini tidak dinukil dari siapapun, tetapi disimpulkan sendiri

oleh guru kami Al Allamah Al Hafizh Syamsuddin Al Jazri. Beliau

mengizinkan saya untuk meriwayatkannya darinya dalam kttabnya Al
Hishnul Hashiin fil Ad'iyyah, dimana di dalamnya disebutkan

perbedaan pendapat tentang waktu mustajab pada hari Jum'at, dan ia

hanya mengambil delapan poin dari poin-poin yang disebutkan di atas.

Beliau menuturkan, "Yang aku yakini adalah, waktu mustajab itu

adalah ketika imam membaca surah Al Fatihah dalam shalat Jum'at

hingga ucapan amin, berdasarkan keterangan dari banyak hadits

shahih;'

Akan tetapi ada yang terlewatkan olehnya, yaitu bahwa orang

yang berdoa disaat itu, ia tidak mendengarkan bacaan imam. Maka,

renungkanlah baik-baik. ibnu Al Manalyar berpendapat untuk

mengompromikan semua pendapat yang ada. Dengan kata lain, bahwa

sepuluh pendapat yang ada adalah benar berdasarkan pendapat Ibnu

Baththal. Ia melanjutkan; maka waktu mustajab itu ada di salah satu
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dari yang sepuluh itu, bukan pada setiapnya. Barangsiapa berdoa

dengan sungguh-sungguh dalam semua waktu itu, maka ia pasti

mendapatkannya. lYallahu a' lam.

Untuk itu, tidak diragukan bahwa hadits yang paling shahih
adalah hadits Abu Musa dan hadits Abdullah bin Salam, sebagaimana
yang telah disebutkan.

Al Muhib Ath-Thabari mengatakan, bahwa hadits yang paling
shahih adalah hadits Abu Musa, sedangkan pendapat yang paling
masyhur adalah pendapat Abdullah bin Salam. Adapun riwayat selain

keduanya, maka ada yang sesuai dengan keduanya atau salah satunya,

atau sanad-nya lemah atau mauqz/ berdasarkan ijtihad. Selain itu,
hadits Abu Sa'id yang menerangkan bahwa Nabi SAW dibuat lupa
setelah mengetahuinya tidaklah bertentangan dengan kedua hadits
tersebut, karena dimungkinkan keduanya (Abu Musa dan Abdullah
bin Salam) telah mendengar dari beliau sebelum beliau dibuat lupa,
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang mana riwayat yang

lebih kuat. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Al Fadhl Ahmad
bin Salamah An-Naisaburi, bahwa Muslim mengatakan bahwa hadits
Abu Musa lebih baik dan lebih shahih dalam bab ini. Demikian
pendapat Al Baihaqi, Ibnu Al Arabi dan Jama'ah. Al Qurthubi
mengatakan bahwa nash inilah yang menjadi perselisihan para ulama,

maka seyogianya tidak mengalihkan permasalahan kepada nash yang

lainnya. Imam Nawawi mengatakan, bahwa (hadits Abu Musa) itulah
yang benar. Demikian juga yang dikatakan dalam kitab Ar-Raudhah,
lalu dikuatkan bahwa riwayat itu juga yang marfu' dan ada dalam

salah satu kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Adapun sebagian

ulama menguatkan perkataan Abdullah bin Salam. Ibnu Abdul Barr
mengatakan bahwa perkataan Abdullah bin Salam adalah yang paling
akurat dalam bab ini.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih
kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa para sahabat
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berkumpul dan memperbincangkan waktu mustajab pada hari Jum'at,
kemudian mereka berpisah dan tidak berselisih bahwa waktu tersebut

adalah akhir waktu hari Jum'at. Pendapat ini dikuatkan oleh banyak

ulama; seperti Ahmad, Ishaq, dan Tharthus dari pengikut madzhab

Maliki. Al Ala'i menceritakan bahwa gurunya, yaitu Ibnu Zamalkani
yang juga guru pengikut madzhab Syaf i, telah memilih pendapat

tersebut, sebagaimanayangdiceritakan dari nash (teks) Imam syaf i.

Mereka menjawab, bahwa riwayat tersebut tidak ada dalam

salah satu kitab Shahih Bukhari atau Shahih Muslim, karena

menguatkan dengan apa yang ada dalam kitab Shahih Bukhari atau
Shahih Muslim atau salah satunya adalah berdasarkan pendapat bahwa
riwayat itu tidak termasuk riwayat yang mendapat kritikan dari para

huffazh (ahli hadits); seperti hadits Abu Musa ini termasuk hadits yang

cacat, karena sanad-nya terputus dan kedudukan haditsnya masih
diperselisihan.

Adapun putusnya sanad hadits tersebut, adalah karena
Makhramah bin Bukair tidak mendengar langsung dari bapaknya;
hadits tersebut dikatakan oleh Ahmad dari Hammad bin Khalid, dari
Makhramah sendiri. Demikain juga yang dikatakan oleh Sa'id bin
Abu Maryam, dari Musa bin Maslamah, dari Makhramah. Dia
menambahkan, "ltu adalah tulisan yang ada pada kami."

Ali bin Al Madini berkata, "Saya tidak mendengar salah seorang

penduduk Madinah mengatakan dari Makhramah, bahwa ia
mengatakan dalam sebagian haditsnya, 'Saya mendengar bapakku;'
dan tidak dikatakan bahwa disebutkannya hadits tersebut dengan

mu'on'an yang menunjukkan bahwa keduanya mungkin bertemu dan
hidup satu masa, cukup untuk menjadi alasan diterimanya hadits
tersebut. Demikian juga di sini, karena kami mengatakan bahwa

adanya pernyataan dari makhramah bahwa ia tidak mendengar dari
bapaknya, merupakan bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa

sanad hadits tersebut terputus."
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Sedangkan adanya idhthirab (sanad-nya diperselisihkan) telah

diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Washil Al Ahdab, Muawiyah bin

Qunah dan lainnya dari Abu Burdah, dari perkataan Makhramah.

Mereka adalah orang-orang Kufah, dan Abu Burdah juga orang

Kufah, mereka lebih mengetahui tentang hadits Makhramah dari

Bukair Al Madani. Mereka adalah kelompok, sedangkan Abu Burdah

hanya seorang diri. Seandainya hadits yang ada pada Abu Burdah itu

marfu', maka ia tidak akan memberi fatwa dalam masalah terebut

dengan pendapatnya, berbeda jika hadits tersebut marfu '. Oleh karena

itu, Imam Daruquthni menegaskan bahwa yang benar hadits tersebut

berstatus mauquf.

Berbeda dengan penulis kitab Al Huda yang memilih pendapat

bahwa waktu mustajab tersebut adalah di antara salah satu dari dua

waktu yang telah disebutkan, dan salah satunya tidak bertentangan

dengan yang lain. Hal itu dimungkinkan, karena salah satunya

menunjukkan dalam saru waktu dan lainnya menunjukkan waktu yang

lain. Sebagaimana pendapat Ibnu Abdul Barr, bahwa yang harus

diperhatikan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh pada dua waktu

tersebut. sebelumnya, Imam Ahmad juga berpendapat demikian, dan

inilah cara yang paling baik untuk menggabungkan hadits-hadits yang

menerangkan masalah ini.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa hikmah tidak

dipastikannya waktu mustajab dan lailotul qadar adalah untuk

memotivasi agar memperbanyak shalat dan doa; karena apabila waktu

tersebut dijelaskan, maka orang-orang akan memfokuskan pada waktu

tersebut dan mengabaikan waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu,

sungguh aneh orang yang mencari-cari kepastian batasan waktu

tersebut.

Pelaiaran yane dapat diambil

1. Keutamaan hari Jum'at dengan adanya waktu yang mustajab.
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2. Dalam Kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa hari itu adalah

hari dimana matahari paling baik terbit.

Keutamaan dan anjuran untuk memperbanyak doa.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa sesuatu yang tidak
diterangkan secara mendetail dan terperinci (global) akan tetap

seperti adanya sampai setelah Nabi SAW tiada. Hal ini dijawab,

bahwa tetapnya hukum-hukum syariat secara ijmal (global)
tidak diperselisihkan, tapi bukan dalam masalah-masalah

wujudiyah (sesuatu yang ada) seperti waktu mustajab ini,
dimana perselisihan waktu tersebut adalah tentang ijmal-nya
Adapun hukum syariat yang berkenaan dengan waktu mustajab

pada hari Jum'at dan lailatul qadar 
-untuk mendapat

keutamaannya- mungkin dapat dicapai dengan melakukan
amalannya pada seluruh hari atau malam, sehingga dengan

demikian dalam hukum syariat tidak ada yang ijmal (global)

Wallahu a'lam.

Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa secara lahiriah hadits

tersebut menerangkan dikabulkannya orang yang berdoa dengan

syarat-syarat yang telah disebutkannya, meskipun waktu dan

orang yang shalat tidak sama antara satu negara dengan negara

yang lain, padahal saat ijabah tersebut berkaitan dengan waktu,
maka, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi pada waktu yang

sama, sedangkan waktu dan tempatnya berbeda-beda?

Jawabnya, mungkin waktu ijabah tersebut berkaitan dengan

perbuatan setiap orang yang shalat, sebagaimana waktu-waktu
yang makruh untuk mengerjakan shalat, menurut sebagian

pendapat. Mungkin juga waktu itu diartikan dengan perbuatan,

sehingga maksudnya adalah waktu diperbolehkannya khutbah

dan shalat, dan sepertinyawallahu a'lam.

3.

4.

5.
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38. Apabita Manusia Meninggalkan Imam Pada Shalat Jum'at,
maka Shalat Imam dan Orang-orang yang Bersamanya Tetap

Sah

. &.ti't i; : t61t, iAtft'ri i rw.
936. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Pada suatu hari

ketika kami shalat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang
rombongan yang berkendaraan unta membawa makanan. Maka orang-
orang berpaling menuju rombongan yang datang itu, sehingga yang

tinggal bersama Rasulullah SAW hanya dua belas orang. Karena
peristiwa itu, maka turunlah ayat, 'Dan apabila mereko melihat
perniagaan atau permainan, merekn bubar untuk menuju kepadanya

dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbaft)'." (Qs. Al
Jumu'ah (62): ll)

Keterangan Hadits:

Secara lahiriah, bab tersebut menerangkan bahwa keberadaan
jama'ah bersama imam sampai selesai bukanlah menjadi syarat

sahnya shalat Jum'at, tapi yang disyaratkan hanya keberadaan

makmum (amaah) bersama imam berapapun jumlahnya selama shalat

dilaksanakan. Imam Bukhari tidak menetapkan berapa jumlah orang

yang melaksanakan shalat Jum'at, karena riwayat yang

menerangkannya tidak ada yang memenuhi kiteria hadits shahih

menurutnya. Ada 15 pendapat ulama tentang jumlah dibolehkannya

melaksanakan shalat Jum'at:

1. Satu orang, menurut Ibnu Hazm.
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2. Dua orang (imam dan makmum), seperti shalat berjamaah. Ini

adalah pendapat An-Nakha'i, kelompok Zhahiriyah, dan Hasan

bin Hay.

3. Dua orang bersama imam (tiga orang). Pendapat ini dikatakan

oleh Abi Yusuf dan Muhammad.

4. Tiga orang bersama imam (empat orang). Ini adalah pendapat

Abu Hanifah.

5. Tujuh orang, menurut Ikrimah.

6. Sembilan orang, menurut Rabi'ah.

7. Dua belas orang. Ini juga pendapat Rabi'ah.

8. Dua belas orang, selain imam. Ini adalah pendapat Ishaq.

9. Dua puluh orang, menurut Ibnu Habib dan Malik.

10. Tiga puluh orang.

I l. Empat puluh orang dengan imam, menurut pendapat Imam

Syaf i.

12. Empat puluh orang selain imam, menurut pendapat Umar bin

Abdul Aziz.

13. Lima puluh orang, menurut Imam Ahmad.

14. Delapan puluh orang, sebagaimana yang disebutkan Al Maziri.

15. Orang banyak, tanpa ada batasan tertentu.

Nampaknya, pendapat yang terakhirlah yang kuat berdasarkan

dalil yang ada. Bahkan mungkin juga jumlah tersebut akan bertambah

dengan bertambahnya syarat yang ditentukan; seperti laki-laki,

merdeka, baligh, mukim atau berdomisili di tempat, sehingga kalau

semua itu dikumpulkan maka akan ada dua puluh pendapat ulama

dalam masalah ini.

FATIIUL BAARI - 199



'!. I to,,,,o,
P ,y-; W. (Ketika kami shctlal). Dalam riwayat Khalid yang

telah disebutkan Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj

menggunakanlafazh, :fut e *t y to' ..,r"a )tr J*'tt * u.l
(Ketika kami bersama Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat).

Ini menunjukkan bahwa mereka meninggalkan Rasulullah SAW
setelah mereka masuk dalam shalat. Akan tetapi dalam kitab Muslim
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Idris dari Hushain disebutkan,
'*h[-hr J't"':j (Rasulullah SAW sedang berkhutbah). Dalam riwayat

Husyaim disebutkan, 'iX- ;.'6 nut 1oo 
h' e '4t r.ii. (Ketika

Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah). Dengan demikian, dari

riwayat-riwayat yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa lafazh 
ut-,oJ

(kami shalat) maksudnya kami sedang menunggu shalat. Sedangkan

kalimat tfut e(dalam shalat) berarti dalam khutbah, dimana hal ini

termasuk menamakan sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya,

sehingga kedua riwayat tersebut mungkin untuk dikompromikan. Ibnu
Mas'ud menguatkan dalil bahwa ketika itu Nabi SAW sedang khutbah

dengan ayat Al Qur'an yang telah disebutkan, sebagaimana

diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad yang shahih. Begitu
jrga yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ujrah, sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat Muslim. Adapun Ibnu Al Jauzi memahami

kalimat kt 
".Lr;- 

(khutbah dalam keadaan berdiri) sebagai hadits

lain, dan bukan hadits yang merangkan bahwa mereka bersama

Rasulullah SAW dalam shalat. Oleh karena itu, kemungkinan makna

kalimat tersebut secara lengkap adalah "Kami shalat bersama

Rasulullah SAW, dan beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri". Tapi,

pendapat ini sulit untuk dipahami.

? 'UJl\1 lnta-ttba datang rombongan berkendaraan unta).

Yaitu rombongan yang membawa barang dagangan, baik itu makanan

atau lainnya. Ibnu Abdul Haq mengatakan, bahwa Imam Bukhari

tidak menyebutkan bahwa rombongan orang yang datang dengan

berkendaraan unta itu membawa barang dagangan, baik itu berbentuk
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bahan makanan maupun yang lainnya. Dalam kitab-kitab tafsir
diterangkan bahwa rombongan itu datang dari negeri Syam. Dengan

penafsiran serupa, disebutkan juga oleh Muslim dari jalur Jarir dari
Hushain. Dalam kitab Thabari dari jalur Thariq As-Sudiy dari Abu
Malik disebutkan bahwa rombongan yang datang dari Syam itu adalah

rombongan Dihyah bin Khalifah Al Kalbi. Tafsiran serupa juga

disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al
Bazzar. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Adh-Dhahhak dari

Ibnu Abbas disebutkan, J'* I f jt y.? 'e,"V getan clatang

rombongan Abdurrahman bin Aufl. Dat'. kedua riwayat ini dapat

disimpulkan bahwa barang dagangan itu adalah milik Abdurrahman

bin Auf, sedangkan Dihyah Al Kalbi termasuk dalam rombongan

tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Laits disebutkan, bahwa barang

dagangan itu adalah milik Wabrah Al Kalbi. Riwayat ini kemudian
digabungkan dengan kedua riwayat lainnya, dan dikatakan bahwa

Wabrah adalah teman Dihyah Al Kalbi.

Qt tfrti (maka mereka berpaling menuju rombongan yang

datang itu). Dalam riwayat Ibnu Fudhail, dalam kitab Al Buyu' Qual-
beli) disebutkan; !6r ";ai:ri lOrong-orong pun bubar), dimana lafazh

ini sesuai dengan lafazh yang ada dalam Al Qur'an dan menunjukkan
bahwa yang dimaksud dengan iltifoat (berpaling) adalah inshiraaJ'
(pergi meninggalkan tempat) 

-dan menuju rombongan tersebut-
sehingga hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang memahami kata

iltifoat dengan arti yang sebenarnya (berpaling). Mereka tidak
memahami lafazh inshiraaf dengan meninggalkan shalat dan

memutuskannya, tapi memahami bahwa mereka memalingkan rvajah

atau hati kepada rombongan tersebut. Seandainya pendapat mereka itu
benar, maka Nabi SAW tidak akan mengingkari perbuatan yang

mereka lakukan; karena berpaling tidak menafikan sikap

mendengarkan, dan orang yang berpendapat seperti itu tidak
memperhatikan lanjutan kalimat yang ada dalam hadits tersebut.
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Selain itu, mereka juga memahami bahwa mereka bubar ketika
mereka dalam keadaan shalat bersama Nabi. Tapi pendapat yang kuat,

sebagaimanayang telah disebutkan, adalah mereka bubar ketika Nabi
SAW sedang khutbah. Kemudian dalam hadits tersebut Jabir

menyebutkan kalimat f@tt (merekn berpaling), dan tidak

mengatakan wlfi6 llro*i berpoling). Sepertinya, hal itu mengandung

hikmah bahwa Jabir tidak termasuk mereka yang berpaling kepada

rombongan tersebut.

F ,p, \1(kecualt dua belas orang) Dalam Tafsir Ath-Thabari

dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shohift kepada Abu Qatadah,
dia berkata, $ti J&;li lllri r}f F ,'*i y io' .rt i,' ir-r p j,,
ii:;rt le: 'F Ct 'p (Rasutulloh SAW berkota kepada mereka,

"Berapa jumlah kalian? " Maka mereka menghitungnya, dan ternyata
jumlah mereka adalah dua belas orang laki-laki dan perempuan).

Dalam tafsir lsmall bin Abu Ziyad Asy-Syami disebutkan

dengan, O$tlti (dan duq orang perempuan). Sedangkan dalam

riwayat Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas disebutkan dengan,
to..6't; '*S 

@an tujuh orang perempuan) tapi sanad-nya dha'f

O"*utl. Tapi semua riwayat ini sepakat bahwa jumlah mereka adalah

dua belas orang, kecuali riwayat Ali bin Ashim dari Hushain dengan

sanad tersebut, dia mengatakan, i,{i.l qri ll (kecuali empat puluh

orang laki-laki). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Daruquthni, dia

mengatakan bahwa Ali bin Ashim hanya meriwayatkan hadits ini
seorang diri, dan ia adalah perawi yang hafalannya lemah.

Adapun nama-nama mereka telah disebutkan dalam hadits

Khalid Ath-Thahhan yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Jabir

mengatakan, B ,ri (soya di antara mereka). Dalam riwayat Husyaim

disebutkan dengan, *t f..'i 6-! (di antara mereks Abu Bakar dan

Umar).
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Dalam riwayat lmam Tirmidzi disebutkan, bahwa tambahan

yang ada dalam riwayat Hushain dari Abu Sufoan yang tidak

menyebutkan nama Salim mempunyai syahid (riwayat lain sebagai

penguat) dalam riwayat AM bin Humaid dari Hasan secara mursal,

dimana para perawinya termasuk orang-orang yang dapat dipercaya.

Dalam tafsir lsmail bin Abu Ziyad disebutkan , l.i;ii g;i d,; 6Jt, "oi

|$2 $ahwa Solim budak Abu Hudzoifah odalah termasuk saloh

seorong di antara mereka). Uqaili meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

jrt li 4 L€rt :j;;.t2 t;{jti ,riil e oi (sesungguhnya di antara

merekn adalah empot lhaldah (Abu Balur, Umar, Utsman dan Ali),
Ibnu Mas'ud dan beberapo orang dari golongan Anshar).

Suhaili menceritakan bahwa Asad bin Amr meriwayatkan

dengan sanadyangmunqarhi' (terputus), i'.\lri;*1, i *e uiifi ti
;iU ;.ri S)t.: (bohwa dua belas orang tersebut adalah sepuluh

orang yang dikabarkan akan masuk surga, Bilal dan lbnu Mas'ud).
Dalam riwayat lain dikatakan, dan Ammar (bin Yasir) sebagai ganti

Ibnu Mas'ud-

Riwayat Uqaili adalah riwayat yang paling kuat dan lebih
mendekati kebenaran. Kemudian saya mendapatkan riwayat Asad bin
Amr diriwayatkan Uqaili dengan sanad yang muttashi (bersambung),

dan tidak seperti yang dikatakan oleh Suhaili bahwa sanad-nya

munqathi'(terputus) dari riwayat Asad, dari Hushain, dari Salim.

ht 6f U;i gA" turunlah ayat ini), secara lahiriah sebab

turunnya ayat ini adalah datangnya rombongan yang berkendaraan

unta tersebut. Adapun maksud iil (p"r*uinan) dalam hal ini adalah

timbul karena melihat rombongan tersebut serta apa yang mereka

bawa. Dalam riwayat Syaf i dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari

bapaknya secara mursal, ,zll,ir ?|',;hrt- *i y i' & pr irri
t? t'4 ,;r.1sti"l,)r1 .pur o,#- # ic,jJ,g 3? .4jusi
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.U'p u'i*"t e oG1 ,;'l';'r ,r6t'rdl (Noti sAW khutbah pacta

hari Jum'at, dan mereka mempunyai pasar dimana Bani Sulaim biasa

membav,a kuda, unta dan minyak samin ke pasar itu. Maka ketika

mereka datang, orqng-orang keluar kepada mereka dan

meninggalkan beliau SAW. Di samping itu, mereka juga mempunyai

alat permainan (semacam gendang) yang merekq pukul, lalu lurunlalt
ayat tersebut). Dalam shahih-nya Abu Awanah dan Thabari

menyebutkan riwayat tersebut secara maushul (bersambung) dengan

menyebutkan Jabir di dalamny u, ft:*Jlu..,il(dt rtzt ft*{; rSl fi€ ;{t
f1i o.i" U7 *a &i 4b h' ,-p n' jF-' u'tUj r,+-:Jt .16r ei
(apabila mereka menikah maka pora hamba sahaya perempuan

menyanyikan lagu sehingga orang-orong mendatangi mereka dan

meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri, maka turunlah

ayat ini).

Tidak mustahil jika ayat tersebut turun berkenaan dengan dua

hal itu atau lebih. Hal ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang

tafsir. Adapun kalimat qit$:(mereka bergegas menuju kepadanya

[barang daganganJ) tidak menggunakan kata ganti $t Genada

keduanya [barang dagangan dan permainanJ), adalah karena

perminan (lahwun) dalam hal ini bukan menjadi tujuan mereka, tetapi

hal itu ada bersamaan dengan adanya barang dagangan.

Catatan

Al Humaidi menyatakan dalam kitab Al Jam' bahwa Abu
Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkan di akhir hadits, bahwa Rasulullah

sAw bersabda, rlu g;:rjr 't ju "ni 'e ',fi d ,? ';+l1i i
(seandoinya kalian mengikuti sehingga hanya tersisa satu orang

diantara kalian, niscaya lembah tersebut akan mengalirkan api [untuk
menghancurkan lralianJ). Humaidi mengatakan, "Saya tidak

mendapatkan ini dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,
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serta kitab Mustakhraj Al Ismaili dan Al Barqani." la mengatakan,

bahwa ini adalah tambahan dari Ibnu Mas'ud.

Pelaiaran yane dapat diambil

l. Khutbah dilakukan dengan berdiri.

2- Khutbah merupakan syarat dalam shalat Jum'at, sebagaimana

yang disebutkan oleh Al Qurthubi.

3. Sahnya jual-beli pada waktu Jum'at. Demikian yang dikatakan

oleh Sa'id bin Manshur, dan sepertinya dia memahami dari

sikap Nabi SAW yang tidak menyuruh membatalkan transaksi
jual-beli dalam rombongan tersebut.

4. Tidak mendengarkan khutbah adalah makruh hukumnya.

5. Hadits tersebut dijadikan dalil tentang sahnya shalat Jum'at yang

dihadiri 12 orang. Ini adalah pendapat Rabi'ah, demikian juga

Malik. Adapun dalil yang menjadi acuan adalah bahwa jumlah

yang ada pada awal pelaksanaan Jum'at akan menjadi patokan

untuk selanjutnya. Oleh karena itu, tatkala shalat Jum'at itu
tidak batal dengan ditinggalkan oleh lebih dari dua belas orang,

maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah

mencukupi. Namun pendapat ini mendapat kritikan, karena

dimungkinkan Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka

sehingga mereka kembali lagi, sebab dalam hadits tersebut tidak
diterangkan bahwa Nabi SAW menyempumakan shalat.

Mungkin juga beliau menyempurnakannya dengan shalat

Zhuhur.

Mayoritas ulama membedakan antara permulaan dan selanjutnya

dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa jika shalat telah

dilaksanakan, maka apa yang terjadi setelah itu tidak merusak shalat

meskipun hanya tinggal imam sendiri yang melaksanakan shaiat. Ada
juga yang berpendapat bahwa apabila hal itu terjadi, maka harus ada

satu orang yang bermakmum kepada imam. Ada juga yang
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mengatakan, harus ada dua orang makmum. Namun ada juga yang

membedakan, jika hal itu (mereka meninggalkan imam) terjadi setelah

rakaat pertama sempurna, maka tidak membatalkan shalat, berbeda

jika hal itu terjadi sebelum rakaat pertama sempurna.

Melihat lahiriah hadits ini, maka Ishaq bin Rahawaih

berpendapat; apabila mereka meninggalkan imam setelah dimulainya

shalat, maka harus ada dua belas orang yang tersisa atau yang menjadi

makmum.

Pendapat ini ditanggapi, bahwa itulah yang benar-benar terjadi

dan tidak ada pengertian yang harus dipahami secara umum di

dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, secara lahiriah judul

bab yang telah disebutkan Imam Bukhari menunjukkan tidak adanya

batasan jumlah tertentu yang harus tersisa bersama imam. Di samping

itu, telah disebutkan pendapat yang lebih kuat, yaitu tindakan mereka

(meninggalkan imam) itu terjadi pada saat imam berkhutbah, bukan

ketika shalat, dan itulah pendapat yang sesuai dengan kedudukan para

sahabat sebagai sikap baik sangka terhadap mereka. Adapun

kemungkinan hal itu terjadi ketika shalat, adalah sebelum adanya

larangan tentang hal itu, seperti yang disebutkan dalam surah

Muhammad ayat 33, €tj;i fi'tl ) (ianganlah kamu merusak

(pahala) amal-amalmu) dan sebelum adanya larangan untuk

melakukan gerakan yang banyak dalam shalat.

Adapun perkataan Imam Bukhari dalam judul bab "Maka Shalat

Imam dan Orang yang Tersisa Adalah Sah" dapat dipahami bahwa

jika mereka semua meninggalkan imam, maka hukum shalat (Jum'at)

imam 
-seorang 

diri- adalah tidak sah. Demikian juga pendapat

jumhur ulama, sebagaimana yang telah disebutkan. Pendapat lain

mengatakan, bahwa shalat imam sah hukumnya jika tersisa satu orang

yang bermakmum kepadanya. Ada juga yang mengatakan, jika tersisa

dua orang yang menjadi makmum; dan ada juga yang berpendapat,

jika ada tiga orang yang menjadi makmun. Ada juga yang

mengatakan, jika imam shalat dengan mereka pada rakaat pertama,
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maka hukum shalat orang yang tersisa dengan imam adalah sah. Ada
juga yang berpendapat, bahwa ia harus menyempurnakannya dengan

shalat Zhuhur secara mutlak.

Semua perbedaan pendapat ini telah disebutkan dalam mazhab

Syaf i, kecuali pendapat terakhir yang menjadi pendapatnya dalam
qaul jadid (pendapat Syafi'i ketika berdomisili di Mesir), meskipun
telah disebutkan pendapat Muqatil bin Hayyan yang diriwayatkan Abu
Daud dalam kitab Marasil (kumpulan hadits-hadits mnrsa| bahwa
shalat ketika itu dilaksanakan sebelum khutbah, tapi riwayat ini syadz

dan mu'dhal.

Al Ashili merasakan adanya kemusykilan dalam hadits pada bab

ini, karena Allah telah menjelaskan bahwa para sahabat Muhammad
SAW adalah orang-omng "Yang tidak dilalaiknn oleh perniagaan dan

tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah." (Qs. An-Nuur (24):

37) Namun keraguan dan kemusykilan itu dia jawab, bahwa
kemungkinan hadits tersebut muncul sebelum turunnya ayat ini.

Itulah nampaknya yang menjadi kecenderungan pendapatnya,

meskipun tidak ada keterangan bahwa ayat dalam surah An-Nuur itu
furun berkenaan dengan sahabat.

Seandainya hal itu kita terima, berarti tidak ada larangan bagi

mereka sebelumnya. Maka ketika turun ayat dalam surah Al Jumu'ah
dan mereka mematraminya sebagai bentuk celaan, mereka langsung

menjauhi hal itu dan menyifatinya dengan ayat dalam surah An-Nuur
setelah iu. Wallahu o'lam-

39. Shalat Sunah Scbelum dan Setelah Shalat Jum'at

' ' .' g

,f;;#tcato

€ #K; .":Jl 'r;') ,;3{') b:-.s
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397. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW

mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum (shalat) Zhuhur dan dua

rakaat setelahnya, mengerjakan shalat sunah dua rakaat setelah shalat

Maghrib di rumahnya dan dua rakaat setelah shalat Isya'. Beliau tidak

mengerjakan shalat sunah setelah (shalat) Jum'at sampai

meninggalkan masjid dan mengerjakan shalat sunah dua rakaat (di

rumah).

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Umar tentang shalat sunah

rawatib, ,F ) ,# Jf ,? y;it'ri,i. da;"t o'k t(dan beliau tidak

melalrsanaknn shalat sunah setelah (shalat) Jum'ot sampai

meninggalkan masjid dan mengerjakan shalat sunah duo rakaat [di
rumahJ), tanpa menyebutkan tentang shalat sunah sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar mengatakan dalam kitab AI Hasyiyah,

"Seolah-olah beliau mengatakan bahwa selama tidak ada dalil yang

menyebutkan perbedaan antara shalat Jum'at dan shalat Zhuhur,

karena pada hakikatnya shalat Jum'at adalah sebagai ganti shalat

Zhuhur." lbnu Al Manayyar melanjutkan, bahwa perhatian Ibnu Umar

dalam hal ini lebih terfokus pada shalat rawatib setelah shalat Jum'at.

Untuk itu, dalam judul bab dia lebih dahulu menyebutkan kata

"sesudah" daripada kata "sebelumnya", berbeda dengan kebiasaan

yang dilakukan, yang lebih dahulu melakukan (perbuatan) sebelumnya

daripada (perbuataan) sesudahnya. Hal itu dia lakukan karena adanya

riwayat yang menyebutkan secara jelas shalat sunah sesudah shalat

Jum'at, berbeda dengan shalat sunah sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Sebab Ibnu Umar menyebutkan kembali

shalat Jum'at setelah shalat Zhuhur, adalah karena Rasulullah SAW
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tidak melaksanakan shalat sunah Jum'at kecuali di rumahnya, berbeda

dengan shalat Zhuhur. Adapun hikmah Rasulullah tidak melakukan

shalat sunah dua rakaat di masjid sesudah shalat Jum'at, adalah

supaya kaum muslimin tidak menyangka bahwa shalat sunah dua

rakaat setelah Jum'at itu adalah sebagai ganti dua rakaat Zhuhur yang

hilang. Dengan riwayat ini, maka dianjurkan untuk tidak

melaksanakan shalat sunah rawatib dua rakaat 
-secara 

beruntun-
sebelum shalat Jum'at di dalam masjid."

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa dalam hadits ini tidak

disebutkan shalat sunah sebelum shalat Jum'at. Hal itu dimungkinkan

karena Imam Bukhari ingin menetapkan hukumnya, berdasarkan qlyas

(analogi) dengan shalat Zhuhur. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat

Ibnu Al Manayyar yang mengatakan bahwa dalam hal ini Imam

Bukhari menyeterakan hukum shalat sunah Jum'at dengan shalat

sunah Zhuhur, sebagaimana ia menyetarakan hukum imam dan

makmum. Hal itu menunjukkan bahwa hukum shalat sunah keduanya

adalatr sama.

Nampaknya Imam Buktrari mensinyalir apa yang disebutkan

dalam sebagian jalur hadits pada bab di atas, seperti riwayat Abu

Daud dan Ibnu Hibban dari jalur Ayub, dari Nafi'. Ia mengatak*, iri

yt J..', oi L:s;:: y e ,i;s: L^.ri;. dbir U;it'p a>tbr J4'* ;l
"f: 

p" oti |bt:O &' & Qon*a lbnu (Jmar memanjangkan

shalat sunah sebelum shalat Jum'at don mengerjakan shalat sunah

setelah Jum'at di rumah. Ibnu Umar menceritakan bahwa opa yang

dilakukannya telah dilakukan oleh Rasulullah SAly).

Imam Nawawi menjadikan hadits ini sebagai dalil

dianjurkannya melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Jum'at. Tapi

pendapat ini ditanggapi bahwa kalimat Ui ,f.;- tsr? lNabi telah

melakuknn demikian)berkaitan dengan kalimat,Fj *,iit'rX. d,zfJ

y e (dia melal<sanakan shalat Sunah dua raksat setelah shalat

Jum'at di rumahnya). Riwayat ini didukung oleh riwayat dari Laits,
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dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, 3*i Opt z,ilir oUt ,i\Jt, '^fr

u_t'#. *i y io' .p y' l't-. ir3 'jd i * g #:rh, (bahwa

apabil* ia selesai melasanakan shalal Jum'at, dia pulang ke

rumahnya dan melaksanakan shalal sunah dua rakaat. Kemudiun dia

(Abdullah) mengatalutn bahwa Rasulullah SAI( melakukon demikian).

(HR. Muslim)

Apabila maksud kalimat, *;J'fii\A ,P- fr i;r iri (Bahwa

Ibnu Umar memperpanjang shctlot sunoh sebelum shalat Jum'at)

adalah beliau melakukannya setelah masuk waktu Jum'at, maka tidak

benar jika dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan secara morfu',
karena Rasulullah SAW keluar -untuk 

melaksanakan shalat

Jum'at- apabila matahari telah condong ke barat, kemudian beliau

berkhutbah dan melaksanakan shalat jum'at. Akan tetapi apabila yang

dimaksudkan adalah sebelum masuk waktu Jum'at, maka jelas bahwa

yang dilakukan itu adalah shalat nafilah (sunah), bukan shalat wajib.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pendapat yang mengatakan

disunahkannya melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Jum'at,

tetapi shalat tersebut adalah shalat sunah secara mutlak.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa melakukan shalat sunah

sebelum shalat Jum'at itu dianjurkan, seperti dalam riwayat Salman

dan lainnya. Ia mengatakan, 'i '6 6 db t $emuatan beliau

melal<sanakan shalat yang telah ditetapkan baginya). Ada juga hadits

yang menyebutkan disunahkannya melaksanakan shalat sunah

sebelum shalat Jum'at, tetapi sanad hadits ini dha'f (lemah). Di

antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Al
Bazzardengan lafazh, r;;.ri a';i F )'^iii'# ,;U-;sr? (Rasulullah

SAW melal<sanaknn shalat sunoh dua rokaat sebelum (shalat) Jum'at,

dan empat rakaat setelah (shalat) Jum'at). Hadits serupa dari Ali,
yang diriwayatkan oleh Atsram dan Thabrani dalam kitab Al Autsoth

dengan lafazh, Cri rlji.lt ti;"i t1;$it # ,i;- o€ (Rasulullah SAW

melal<sanakan shalot sunah sebelum (shalat) Jum'at empot ral@at dan
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setelahnya empat rakaat). Akan tetapi dalam silsilah sanad iwayatini
terdapat Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi, dan dia adalah
orang yang dho'f menurut Imam Bukhari dan lainnya. Atsram
mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah. Dari Ibnu
Abbas juga disebutkan hadits yang serupa, akan tetapi dengan

tambahan, q :€ e ,H | (Beliou ridak memisqhkan (menyetingi)

shalat-shalat itu).Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan sanad
yang lemah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al Khulashah,
bahwa hadits ini adalah hadits yang batil. Hadits ini juga disebutkan
dari Ibnu Mas'ud, dan silsilah sanad-nya lemah dan terputus.

Abdurrazzaq dari Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hadits ini
secara mauquf, dan inilah yang benar. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan
hadits ini dari Shafiyatr -istri Rasulullah SAW- secara mauquf, dengan
lafaz}i. seperti dari Abu Hurairatr.

Telah dijelaskan sebelumnya dari hadits Jabir tentang kisah
Sulaik, pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan dua rakaat yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah dua
rakaat shalat Sunah Jum'at. Menanggapi pendapat ini, dalam bab
"Orang yang Tidak Memakruhkan Shalat Sunah kecuali Setelah
Ashar, Setelah Fajar, dan di Akhir-akhir Waktu" telah dijelaskan
pendapat imam-imam madzhab tentang makruhnya shalat sunah
tengah hari, begitu juga orang-orang yang mengecualikannya hanya
pada hari Jum'at.

Dalil yang paling kuat untuk dijadikan pegangan

disyariatkannya melaksanakan shalat sunah dua rakaat sebelum shalat

Jum'at adalah arti umum dari hadits yang dibenarkan oleh Ibnu
Hibban, yaitu hadits dari AMullah bin Zubair yang diriwaya&an
secara marfu' dengan lafazh, o6kj Wr;- i;j ll ,J\* iU C O

(Tidak ada shalat fardhu, kccuali di antara keduanya disunahkan
melal<sanakan shalat sunah dua mkaat). Hal serupa telah
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dalam bab "Waktu
Maghrib" tentang adanya shalat sunah pada setiap waktu antara adzarr
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dan iqamah. Penjelasan hadits Ibnu Umar selanjutnya akan

diterangkan dalam bab-bab shalat sunah.

40. Firman Allah,

i' ,F, qt'*.t i\i e,\:*,tiiu, #,i'i
"Apobila sholat teloh dilsksonokon, mako berteburonlah kamu

di muka bumi; clan cariluh korunio Allah."

(Qs. Al Jumu'ah (62): 15)

Gr'i ; ir;.'ri J; ;,x if:;r t* Uk 'i6 e ; ,fu" *
s " ,

c - t!., .: 1g ,.'ro t I t ct -zt t

)a €4r,.ri;r*lr 
'J';i 

Lf * i;- og $UK ,vL Q
tkj 

't', 
,pt i;ri L'S!i ,1:* * i'^zz ^l;'lrx';

,lHtr eyitlutd: trt ,teL'ru i*t |* ,1u,6
,: U*.^;:5r ;; ,]:s kt

938. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Di antara kami ada

seorang wanita yang menanam sejenis sayur-syuran di kebunnya yang

terletak di pinggir anak sungai. Apabila hari Jum'at tiba, ia mencabut

dan merebusnya dalam periuk dengan dicampur segenggam gandum

yang telah ditumbuk, maka sayuran itu menjadi seperti daging. Ketika

pulang dari shalat Jum'at, kami mampir dan memberi salam

kepadanya. Lalu ia pun menyuguhkan makanan itu kepada kami, dan

kami pun memakannya. Sejak saat itu kami merindukan hari Jum'at

karena makanan yang dibuat perempuan itu."
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c;:rs \i E t? c :Jv't r.r*. ,W * yj * gL sri lt *
ilJr ,* vf

939. Dari Ibnu Abi Hazimdari ayatrnyq dari Satral, iu U"rtutu,
"Kami tidak ber-ftailuloh (tidur sejenak pada siang hari) dan tidak
makan siang kecuali setelah melaksanakan shalat Jum'at-"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisatr

perempuan yang memberi mereka makan setelah shalat Jum'at. Satu

pendapat mengatakan, hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa

perintah yang terdapat dalam firman Allah, tli6.rj fr#,6
(Bertebaranlah di muka bumi, dan carilah) adalatr perintah yang

menunjukkah ibahah (pembolehan), bukan kewajiban atau keharusan.

Karena, sesungguhnya kembalinya rnereka ke rumah setelah shalat

Jum'at adalah untuk makan dan tidur siang sebagai ganti waktu
istirahat mereka yang telah mereka gunakan untuk menjalankan ritual
ibadah Jum'at.

Dalam hal ini timbul keraguan bagi mereka yang menganggap

bahwa apa yang menjadikan perintah tersebut tidak mengindikasikan
kewajiban, adalah karena perintah itu muncul setelah adanya larangan,

padahal ijma' ulama mengatakan bahwa perintatr tersebut berindikasi
mubah.

Ad-Dawudi berpendapat bahwa perintah tersebut berindikasi
wajib bagi orang yang mampu untuk b"koju" dan ini merupakan

pendapat yang ganjil, sebagaimana yang dinukil dari sebagian

madztrab Zhahiriyah. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu wajib
bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa pada hari ittq sehingga ia
dituntut untuk mencari apa yang dapat menyenangkan keluarganya"

karena hari itu diangap sebagai hari raya. Namun, nampaknya kalimat
t:frii - tTrf,;6 sebagai isyarat untuk mendapatkan kebutuhan hidup

FATEI'L BAARI - 2l.g



yang menyebabkan mereka bubar saat melakukan ibadah. Artinya,

janganlah seseorang memutuskan ibadahnya ketika ia melihat atau

mendapatkan sesuatu yang dubutuhkannya dalam kehidupan dunia

pada saat khutbah atau shalat Jum'at, tetapi hendaknya ia menunggu

sampai selesai ibadah, lalu pergi untuk mencari dan mendapatkannya.

if;r u} U'€ gi antaro kami acla seorong wanita). Saya tidak

mengetahui nama wanita ini.

'JiX (Menjadikannya/menanamnya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan lafazh y; 1*.r,*amnya). Kata',ii,,ri

pada hadits di atas adalah bentuk plural dari kata gr.i, uttinya anak

sungai.

,4;,L3 (menumbuknya). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan

dengan lafazh g.# (memasaknya), dan keduanya dibenarkan.

'it-t *, J't i;J?i @ehingga sayuran itupun menjadi seperti

doging). Kata 'Arqun artinya daging yang membungkus tulang, dan

maksud dari ungkapan ini adalah bahwa sayuran itu menurut mereka

menjadi seperti daging. Dalam pembahasan tentang Ath'imah

(makanan) disebutkan hadits lain tentang hal serupa dari jalur lain,

dimana pada akhir hadits disebutkan "!t') }i'€ y.U ittt'11Demi Allah

tidak ada lemak di dalamnya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan kata ghariqah (larut atau membaur). Maksudnya,

sayuran itu dimasak hingga larut dan membaur dengan kuah.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Boleh mengucapkan salam kepada wanita yang

mahramnya.

2. Dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah, walaupun

kebaikan yang kecil atau remeh.

bukan
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3. Kehidupan sahabat nabi yang penuh dengan sifat qana'ah (tidak

tamak) dan berlomba-lomba dalam berbuat ketaatan kepada

Allah.

(i,+ (Dengon ini). Maksudnya, adalah dengan hadits yang

sebelumnya. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Abu Ghassan dan

AMul Aziz bin Abi Hazim sama-sama meriwayatkan hadits ini dari

Abu Hazim, akan tetapi Abdul Aziz memberi tambahan kalimat tii ti
eAnJ q il 61io 11'$ lXami tidak tidur dan makan siang kecuali

setelah melal$anal@n shalat Jum'at). Abu Ghassan juga

meriwayatkan hadits ini dengan tambahan tersebut, tetapi tidak

menyebutkan "makan siang". Antara riwayat yang disebutkan oleh

Abdul Azizbin Abi Hazim dengan riwayat yang disebutkan oleh Abu

Ghassan terdapat perbedaan, yang insya Allah akan dijelaskan pada

bab *Laki-laki Mengucapkan Salam kepada Perempuan".

Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya

melaksanakan shalat Jum'at sebelum zawal (matahari condong), yang

disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bab "Orang-orang yang

Mengatakan Dibolehkan Shalat Jum'at pada Awal Siang". Dalam bab

itu, Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan hadits dari Sahal dan hadits

dari Anas, yang keduanya bersumber dari Ibnu Umar dengan lafazh

yang sama. Juga hadits yang bersumber dari Umar, Utsman, Sa'ad,

dan Ibnu Mas'ud dengan lafazh yang sama. Kamudian ia (lbnu Abi

Syaibah) mengkritik pendapat Ahmad dengan mengatakan bahwa di

dalam hadits-hadits tersebut tidak terdapat satu petunjuk pun yang

mengisyaratkan bahwa mereka (para sahabat) melaksanakan shalat

Jum'at sebelum matahari condong, bahkan yang tersirat dari hadits itu

adalah mereka (para sahabat) tidak menyempatkan diri untuk tidur dan

makan karena menyiapkan diri untuk pergi melaksanakan shalat

Jum'at. Tapi setelah kembali dari shalat Jum'at, mereka makan dan

tidur siang.
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Ibnu Al Manayyar berpendapat bahwa hadits tersebut dapat

dijadikan dasar bahwa shalat Jum'at tersebut dilaksanakan setelah

matahari condong, karena mereka biasa tidur siang sebelum matahari

condcng. Salah seorang sahabat menceritakan bahwa mereka sibuk

mempersiapkan diri untuk pergi melaksanakan shalat Jum'at daripada

tidur siang, untuk itu mereka mengakhirkan tidur sarnpai selesai

melaksanakan shalat Jum'at.

41. Qailulaft (tidur [siang] sejenak) Setelah Shalat Jum'at

J'k* |J6ui'u* ;J$ $?
940. Dari Humaid, dia berkata, "Aku mendengar Anas

mengatakan, 'Kami segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at,

kemudian kami tidur (setelah shalat Jum'at)'."

tc , c /,P,f
,'! '.t t ?

d (ar^2.J1

941. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami shalat Jum'at

bersama Rasulullah SAW, setelah itu barulah (kami) tidur."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits dari Anas yang telah dijelaskan

pada bab "Waktu Jum'at", dan hadits Sahal yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya.

r. -r! .tt?
J+ r., a'^'*Jl

'*3 *a,ist e 4t t # g i,su 7*' ;
.anal ,t'rt;
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Penutup

Dalam pembahasan tentang Jum'at ini disebutkanT9 hadits yang

diriwayatkan secara morfu', 64 hadits yang diriwayatkan secara

maushul, dan 15 hadits yang diriwayatkan secara mu'allaq. Hadits

yang disebutkan secara berulang-ulang ada 36 hadits, dan yang tidak

diulang sebanyak 43 hadits, yang semuanya diriwayatkan secara

maushul.

Imam Muslim juga menyepakati hadits-hadits yang

diriwayatkan dalam kitab Jum'at ini, kecuali hadits dari Salman

tentang mandi, minyak rambut, dan minyak wangi, hadits Umar dan

istrinya tentang larangan bagi wanita untuk shalat di masjid. hadits

Anas tentang shalat Jum'at setelah matahari condong, hadits Anas

tentang qailulah setelah shalat Jum'at, hadits Anas tentang

melaksanakan shalat Jum'at dengan segera ketika cuaca sangat dingin,

hadits Abu Abbas tentang orang yang kakinya penuh dengan debu dan

lumpur, hadits Sya'ib bin Yazid tentang adzan pada hari Jum'at,

hadits Anas tentang khutbah dengan bertelekan batang kurma, hadits

Ibnu Abbas tentang wasiat untuk diam ketika khatib berkhutbah, dan

hadits Sahal bin Sa'ad yang terakhir tentang kisah wanita dan qailulah

setelah melaksanakan shalat Jum'at. Dalam bab ini juga terdapat atsar

dari para sahabat dan tabi'in sebanyak 14 atsar.
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l+rlt g^rtt it A
1.2. KITAB SHALAT KHAUF

l. Shalat Khauf (Dalam Keadaan Takut)

,,'-c i t -' .-$L-A,r,.,rli 
e,i-*ti;r:lG rut;.i:ttpA Jl Cl:* 

'>S€ rrk i-;.Kt Lt rr,rt ;lt'J;l; ',tl "& ",:1 ;t2st l,
'a;'&L'iu;C'4t ;:>r*sr'A *:u'fr;'.5 r;5 .tU fr*
srf'Oy 

=Uj 
&.,,,iari&i rr: ,ti'fui,:rillii

') trF Glt't'r'j,:*:r, ij: rr:fi?'r'a; f;rlt f;U'f

co ,t'ri:r, ;,$'6i' di;*'5*-f r'€*l'* d;k
'€J;:,ll f#'01 ,;u'; S'ri p, r aii'5 irr tt W

,,la) tlt-rs. i":$.'*f list'ott,: frb 
.

Allah SWT berfirTnan, "Dan apabila kamu bepergian di muka

bumi, maka tidaklah mengapo kamu meng-qashar shalatmu, jikn
kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang

kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada

di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lslu kamu hendak mendirikon

shalat bersama-sama mereka, mako hendaHah segolongan dari
mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata.

Kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (setelah

menyempurnaksn satu rakaat), maka hendaklah merelca pindah dari

belakangmu (untuk menghadapi musuh); dan hendaklah datang

golongan yang keduo yang belum shalat, lalu shalatlah mereka

bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang
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seniala. Orang-orang kaJir ingin supaya kamu lenguh terhadap

senjalamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kumu secara

sektligus. Dan tidok ada dosct alasmu meletakkan senjala-senj(tlamu,
jilca k,mu mendapat kesusahan karena hujan atau kqrena kamu sakit,'

dan bersiap-siaploh kamu, sesungguhnya AUah telah menyediakan

adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (Qs. An-Nisaa'
(a): l0l-102)

+ rtt J:" Ut ,a'b AA i,l,i",:f1t ,f &,r;i
,*, ; ; rtt *ti pr d';i iJv te'rat rre a rr',,,y ,P. *t y ilt & ort Jrt e L';* ilv qz rtt

tl &" *'r * ilt & dJt J;)?*'.& tbta,\x,sr C-;rg

$t J;) €rj'rrtt & *:i" *i, ,F A GG'd6
. t t - t a -t t

a.iit-hlr ;;t{-rgpr';.lL;'r;jA? *:& il, &t: " -
'*s', 

*.*'r y ilt & ilt Jyt €'i rri* "V ; a:
'r;t') 6'.: o-,.;r €'j e yt F P * i i*'r;j

.;1,L;

942. Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Zuhri, dia berkata,
*Aku bertanya kepada Zulvi, 'Apakah Rasulullah SAW pernah

melaksanakan shalat Khaufl"' Zuhri menjawab, "Salim mengabarkan

kepadaku, bahwa Ibnu Umar RA berkata, 'Aku mengikuti perang

bersama Rasulullah SAW di arah Najd. Kami bertemu musuh,

sehingga kami pun membuat barisan untuk menghadapi mereka.

Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Sebagian pasukan shalat

bersama beliau, sedangkan sebagian yang lain bersiap-siap

menghadapi musuh. Kemudian Rasulullah SAW pun ruku' bersama

orang-orang yang shalat bersamanya, dan sujud dua kali. Kemudian
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orang-orang yang telah sujud itu menempati tempat orang-orang yang

berjaga dan belum melaksanakan shalat. Mereka (orang-orang yang

belum shalat) shalat bersama Rasulullah SAW, dan beliau ruku'

bersama mereka, lalu sujud dua kali, kemudian Rasulullah SAW pun

mengucapkan salam. Lalu setiap orang dari mereka (menyempurnakan

shalatnya masing-masing) dengan sekali ruku' lagi dan dua kali

sujud'."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli dan Abu Al Waqt disebutkan "bab-

bab shalat Khauf'. Sedangkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah

disebutkan "bab shalat Khaufl' saja-

Firman Allah, I t:ij";s'oi 7e 'erb '# f\\i € €|* ,it':

i;)Jdt *Dsn apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah

mengapo kamu meng-qashar shalatmu... hingga adzab yang

menghinakan." (Qs. An-Nisaa' (a): l0l-102) Kedua ayat ini

disebutkan secara sempurna dalam riwayat Karimah. Dalam riwayat

Al Ashili juga disebutkan hingga firman Allah, rQi tiliJ. (adzab yang

menghinokmr). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, ayat pertama

disebutkan secara keseluruhan, sementara ayat kedua hanya

disebutkan hingga firman Allah, ''!i,i (bersamamu). Kemudian baru

dilanjutkannya hingga firman-Nya, (# tiJib (adzab yang

menghinakan).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya shalat Khauf setelah

shalat Jum'at, karena keduanya termasuk dalam shalat lima waktu,

hanya saja hukum keduanya tidak sama dengan hukum shalat-shalat

fardhu yang lain. Beliau dahulukan pembahasan tentang shalat Jum'at

dikarenakan pelaksanaannya lebih mudah dari pada shalat-shalat

wajib yang lain; dan disebutkannya pembahasan shalat Khauf setelah

shalat Jum'at, karena shalat Khauf (shalat dalam keadaan takut) lebih
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sulit pelaksanaannya dari pada shalat Jum'at, terutama apabila

keadaannya sangat menakutkan. Imam Bukhari menyebutkan kedua

ayat di atas untuk menunjukkan bahwa terpisahnya hukum shalat

Khauf dari shalat-shalat yang lain telah ditetapkan secara naqli (Al

Qur'an dan perbuatan Rasulullah SAW).

Kedua ayat di atas disebutkan sekaligus karena menerangkan

hukum disyariatkannya meng-qashar (meringkas) shalat Khauf dan

tata cara pelaksanaannya. Setelah itu, disebutkan hadits Ibnu Umar

yang menerangkan tata cara shalat Khauf yang lebih mirip dengan

yang diterangkan dalam ayat di atas.

Arti firman Allah n'O ril: (Dan apabila kamu bepergian)

adalah i.iu" rtl (apabila kamu mengadakan perialanan). Dengan

demikian, dapat dipahami bahwa meng-qashar shalat hanya

dibolehkan apabila sedang bepergian.

Firman Allah e ul(Apabila kamu dalam keadaan takut) iuga

menunjukkan bahwa shalat itu boleh di-qashar apabila dalam keadaan

takut. Ya'la bin Umayah pernah bertanya kepada Umar bin

Khaththab, ia menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab pernah

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, kemudian

Rasulullah SAw menjawab, iiiia r!*a'eJE \il' Oi; "iA gtu

adalah sedekah yang diberikan Allah SW kepada kalian, karena itu

terimalah sedekah-Nya) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Namun dalam Sunnah juga diterangkan bolehnya meng-qoshar shalat

dalam situasi yang aman, tidak dalam peperangan atau ketakutan.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan shalat Khauf
(shalat karena rasa takut) dalam keadaan mukim (tidak bepergian).

Ibnu Al Majisyun melarang hal tersebut berdasarkan pemahaman ayat

tersebut, sedangkan ulama yang lain membolehkannya.

Firman Allah, 'r43',* ti111dan apabila kamu berada bersama

mereka). Abu Yusuf, dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan Hasan
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bin ziyad Al-Lu'ru'i -yang mana keduanya adarah sahabat Ibrahim
bin Aliyah- dan disebutkan juga dari Muzani -sarah seorang pengikut
Imam Syaf i- mereka mengambir pengertian ayat di atas untuk
melarang adanya shalat Khauf setelah Rasulullah wafat. pendapat
mereka itu tidak dapat diterima berdasarkan Ijma, sahabat yang
membolehkan sharat Khauf seterah Rasururah sAw wafat, sesuai
dengan sabda beriau, *i ,rfrrt 6;; t'rl- (sharatroh karian
sebagaimana kalian merihat aku sharat), karena keumuman tekstuar
hadits ini harus rebih diutamakan daripada pemahaman yang diambir
dari ayat di atas.

Ibnu Al Arabi berpendapat, bahwa syarat keberadaan RasururahsAw di antara mereka adalah untuk menjeraskan status hukumnya,bukan menerangkan wujud keberadaan beliau. Maksudnya,
terangkanlah kepada mereka 

-wahai Muhammad- denganperbuatanmu, karena hal itu lebih jelas daripada menerangkan kepada
mereka dengan perkataan atau ucapan.

Pada dasarnya' semua udzur (halangan) yang ada daram ibadahitu mempunyai hukum yang sama, seperti qashar (meringkas sharat
dalam bepergian). Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai
sikap waspada terhadap musuh y*g r.durg dihadapi. untuk itu, tidak
ada pengkhususan antarasatu kaum dengan kaum yang lain.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa apabila muculnya suatu
syarat itu bertujuan untuk memberi perajaran, maka tidak mempunyai

f.lt::tT.::1":, v*.q 9f.:gutkannya, seperti shatat Khauf datam ayat
e ul- :M, q rllaai ti l,endaktah kalian meng_qoshar shalat
kalian apabila dalam lceadaan taku).

Ath-Thahawi berkata, ..Suatu ketika Abu yusuf pernah
mengatakan, 'Janganrah karian meraksanakan sharat Khauf
sepeninggar Rasuluilah sAw'. Abu yusufjuga mengatakan, .orang-
orang melakukan sharat Khauf bersama Rasurulrah sAw adaratr
karena keutamaan melaksanakan shalat bersama beliau,.,,
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Ath-Thahawi mengatakan, bahwa pendapat ini tidak ada artinya

bagi kami, dan Muhammad bin Syuja' telah mencela pendapatnya

dengan mengatakan, "sekalipun yang dikatakan itu benar, bahwa

shalat bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada shalat bersama

seluruh manusia, akan tetapi ia (Abu Yusuf) -dengan perkataannya

tersebut- telah meniadakan keabsahan shalat Khauf di belakang beliau

sebagaimana shalat di belakang orang lain. Adapun sebab

diturunkannya ayat tentang shalat Khauf, dan kapan pertama kali

shalat Khauf dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya,

akan disebutkan dalam pembahasan tetang Al Maghazi (Peperangan)."

'Ai- 'rt,p!Jr ;i (dari Zuhri, io mengatakan, "Aku bertanyo

kepodanya. ") Orang yang bertanya adalah Syu'aib, dan yang ditanya

adalah Zuhri. Zuhrilah orang yang mengatakan, "Salim telah

mengabarkan kepadaku". Salim yang dimaksud di sini adalah Salim

bin Abdullah bin Umar. Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini

melalui jalur Baqiyah dari Syu'aib, ia (Syu'aib) mengatakan, "Zuhri

mengatakan kepadaku dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya,

kemudian ia menyebutkan hadits di atas."

As-Sarraj meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yahya,

dari Abi Al Yaman -guru Imam Bukhari- dengan tambahan lafazh,

11 ri>ua ;-irj tl i1 o't;rst;v* 'pt:o h' & I' J'r-i ,b'#'Ae
tUJ-5 i,rri !)* 

"ti 
Q: tdl3 oiS gtu bertanya kepadonya, "Apakah

Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Khauf atau tidak? Jika

pernah, bagaimana cora beliau melalaanakannya? Dan, pada

peperangan apa Rasulullah SAW melakul<annya? "). Kemudian orang

yang ditanya pun menjelaskan tentang shalat Khauf.

rd3'J4 J] & il' .,l1" ilt J*': e .\'P (Aku mengikuti

Orrong bers'ama Rasututtah SAW di arah Najd) Najd adalah nama

setiap tempat yang terletak di daratan tinggi Arab. Peperangan ini

akan diterangkan dalam pembahasan tentang perang Dzatu Ar-Riqa'.
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Fd6,2i (Komi pun membuat barisan untuk menghadapi

mereka) Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan,

FC t ekl.

F i i g,ir' ars,;, $t'a'r j (Kemudtan orang-arans yqns

telah sujud itu menempati tempat orang-orang yang berjaga dan

belum melaksanakan shalat) Artinya, orang-orang yang telah shalat

satu rakaat bersama Rasulullah SAW, mereka mundur ke belakang

menggantikan orang-orang yang berjaga agar mereka shalat satu

rakaat bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Malik, dari Nafi',

dari Ibnu Umar disebutkan, otir;- ti ffu- il aii' o6; r1;ri,r j
(Kemudian mereks mundur ke belakang dan menempati

(menggantilcan) tempat kelompok yang belum sholat, dan mereks

tidak mengucapkan salam).Imam Bukhari menjelaskan hal ini dalam

pembahasan tentang tafsir ayat Al Qur'an.
.- -, i'

#iJte-"la;t'atsj (Rasulullah SAW ruku' bersama merekn, dan

melakulan dua lcali sujud)Abdurrazaq menambahkan dari Ibnu Juraij,

dari Zuhri, pllr iO * jL $eperti setengah shalat Subuh).

Perkataan Abdurrazaq "Seperti setengah shalat Subuh" menunjukkan

bahwa shalat yang disebutkan bukanlah shalat Subuh. Dengan

demikian, maka shalat yang dilaksanakan itu adalah shalat yang

jumlah rakaatnya empat. Dalam pembahasan tentang peperangan,

akan dijelaskan seqra rinci bahwa shalat itu adalah shalat Ashar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap rakaat dalam shalat Khauf

itu harus dengan bacaan (bacaan dalam shalat), berbeda dengan

pendapat kedua yang membolehkan meninggalkan bacaan dalam

rakaat kedua.

F'*'#i ziri *S; e :ti y iii (Kemudian setiap

orang dari mereka (menyempurnakan shalotnya masing'masing)

dengan sekali ruku' dan &ta kali sujud) Tidak ada perbedaan

periwayatan tentang hal ini dari lbnu Umar. Secara lahiriah, kalimat
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ini menunjukkan bahwa mereka menyempurnakan shalat secara

bersamaan, akan tetapi mungkin juga mereka menyempurnakan shalat

secara bergantian (sekelompok menjaga, dan kelompok yang lain

menyempurnakan shalat). Inilah pendapat yang benar dan sesuai

dengan arti lahiriah kalimat hadits di atas, juga sesuai dengan keadaan

pada waktu peperangan. Sebab, jika mereka melaksanakannya secara

bersamaan, berarti pada saat itu tidak ada orang yang berjaga-jaga

menghadapi musuh. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh, t
gtj r#s i u'iL i'r;r; forll rrii6 ^;6t aa.u'i,r'si :1'F itit *
ffu i ukl n<-a\ ffu "€w, jl|g:i (Kemudian belisu (Rasulullah

SAW) mengucapkan salam, sedangkan orang-orang (kelompok kedua)

yang shalat bersamanya berdiri untuk menyempurnakan shalat

mereka dengan satu rakaat lagi, dan mengucapkan salam. Setelah itu,

mereka kembali menempati posisi jaga mereko. Kelompok pertama

pun kembali ke tempat semula untuk menyempurnakan shalat mereka

dengan menambah satu rakaat lagi, dan mengucapkan salam). Zhahir

hadits ini menunjukkan bahwa kelompok kedua tidak memutuskan

shalatnya, seperti yang terjadi pada kelompok pertama. Setelah

kelompok kedua selesai, barulah kelompok pertama menyempurnakan

shalat mereka.

Dalam kitab fikih Ar-Rafi'i dan sebagian kitab fikih yang lain

disebutkan, bahwa hadits Ibnu Umar itu menunjukkan, "Setelah

Rasulullah SAW mengucapkan salam, kelompok kedua kembali

berjaga, dan kelompok pertama menyempurnakan shalatnya. Setelah

kelompok pertama selesai, barulah kelompok kedua menyempurnakan

shalatnya. Kami tidak mendapatkan cara seperti ini dalam semua jalur

periwayatan hadits ini."

Imam Hanafi berpendapat seperti cara ini. Sedangkan Asyhab

dan Al Auza'i memilih cara yang diterangkan dalam hadits Ibnu

Mas'ud, yang caranya sesuai dengan hadits Sahal bin Abi Hatsmah

yang diriwayatkan dari Malik, dari Yahya, dari Sa'id.
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Kata tha'ifaft (kelompok) yang disebutkan dalam hadits di atas,

tidak mengisyaratkan keharusan jumlah yang sama pada kedua

kelompok tersebut, akan tetapi diharuskan adanya kepercayaan

terhadap orang-orang yang menjaga. Kata "kelompoV' berarti

sekumpulan orang, baik itu banyak maupun sedikit. Apabila dalam

satu kelompok hanya terdapat tiga orang, maka dibolehkan bagi

mereka untuk malaksanakan shalat secara bergantian. Ini menurut

pendapat yang mengatakan bahwa jumlah minimal untuk satu

kelompok adalah 3 orang. Imam Syaf i tidak suka menyebut

kumpulan yang kurang dari 3 orang sebagai kelompok. Imam Nawawi

menyebutkan perkataan Imam Syaf i ini dalam kitabnya, Syoroh

Shahih Muslim. Ia juga menjadikan ucapan Syaf i ini sebagai dasar

akan pentingnya hidup berjamaah (kelompok), bahkan ia
menjadikannya dalil wajibnya hidup bersama jamaah.

Tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf, banyak riwayat

yang menjelaskannya. Meskipun demikian, Ibnu Abdul Barr memilih

untuk mengikuti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, karena

para perawi yang terdapat dalam sanad hadits ini seluruhnya tsiqah

(terpercaya), selain bahwa hadits ini sesuai dengan kaidah umum fikih
bahwa shalat seorang makmum tidak dikatakan sempurna sebelum

imam mengucapkan salam.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Ada enam

atau tujuh hadits yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan

shalat Khauf, dimana melaksanakan shalat Khauf dengan tujuh cara

tersebut telah dibenarkan." Beliau sendiri cenderung untuk mengikuti

tata cara shalat Khauf dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah. Imam

Syafi'i juga mengikuti riwayat ini, akan tetapi Ishaq sama sekali tidak

memilih satu pun dari hadits-hadits tentang shalat Khauf ini.

Demikian disebutkan oleh Imam Ath-Thabari dan sebagian ulama.

Ibnu Mun&ir mengatakan, bahwa jumlatr hadits yang menerangkan

tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf itu ada delapan. Sedangkan

Ibnu Hibban, dalam kitab shohih-nya mengatakan, bahwa jumlahnya

ada sembilan. Ibnu Hazm mengatakan, jumlah keseluruhannya ada
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empat belas hadits. Hadits-hadits itu ia sebutkan dalam kitab

tersendiri. Ibnu Arabi, dalam kitabnya Al Qabs mengatakan, "Banyak

hadits yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf.

Dari hadits-hadits tersebut hanya ada enam belas hadits yang shahih,

yang diriwayatkan dari jalur yang berlainan. Akan tetapi ia (lbnu

Arabi) tidak menyebutkan hadits-hadits tersebut dalam kitabnya.

Imam Nawawi juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya, juga

tidak memberi penjelasan. Akan tetapi Syaikh Al Hafizh Abu Fadhl

dalam kitab syaraft Tirmidzi menjelaskan dan menambahkan satu

hadits lain sehingga jumlah semuanya menjadi tujuh belas hadits yang

semuanya saling berkaitan."

Penulis kitab Al Huda mengatakan, bahwa pada dasamya cara

shalat Khauf itu ada enam. Tapi cara itu sampai kepada mereka lebih

dari itu; karena ketika mereka melihat adanya perbedaan perawi dalam

satu kisah, maka mereka menganggapnya sebagai satu cara yang

dilakukan Nabi SAW, padahal itu hanya perbedaan para perawi.

Ibnu Al Qushar Al Maliki mengisahkan bahwa Rasulullah SAW

melakukan shalat Khauf sebanyak sepuluh kali. Ibnu Arabi

mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya sebanyak dua

puluh empat kali. Al Khaththabi berkata, "Rasulullah SAW

melakukannya pada hari-hari yang berbeda, dengan cara yang berbeda

pula, yang semuanya tergantung situasi peperangan." Meskipun cara-

cara tersebut nampak berbeda, tapi pada hakikatnya mempunyai

makna yang sama. Hal itu telah diterangkan secara panjang lebar dan

mendetail dalam kitab-kitab fikih.
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2. Melaksanakan Shalat Khauf dengan Berdiri dan Duduk di Atas
Kendaraan (Hewan Tunggangan)

tri.ti;t ti1 t^t-,,
'$i tjv

943. Dari Ibnu Umar seperti yang diriwayatkan Nlujahid,
"Apabila telah terjadi pertempuran, hendaklah dilaksanakan dengan

berdiri." Ibnu Umar menambahkan dari Nabi SAW, "Apabila jumlah
mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melaksanakan shalat
dengan berdiri atau di atas hewan tunggangannya."

Keteransan Hadits:

Ada satu pendapat yang mengatakan, maksud bab di atas adalah
shalat tidak menjadi gugur karena tidak mampu untuk turun (dari
kendaraan) dan melaksanakan shalat di bawah; dan juga
pelaksanaannya tidak diakhirkan dari waktunya, batrkan shalat

tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan berdasarkan dalil
ayat tersebut.

Ct ,f * i.t'rt)i .titJ r3iit?t ri1 .r.nra.i Jl; u f*';i i.t ,f
$,s3') 't^lijali'st.t 1'gi 4!€ b, 

'*i y 'e; j, 1oo,r ro,u

Umar seperti yang diriwayatkon oleh Mujohid, "Apabila telah terjadi
pertempuran, hendaklah dilalrsanakan dengan berdiri." Ibnu Umar
menambahkan, bohwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila jumlah
merel<a lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melal<sanaksn shalat
dengan berdiri dan duduk di atas tunggangan.")

. Demikian disebutkan oleh Imam Buktrari dalam kitabnya. Al
Karmani mengatakan, bahwa artinya adalatr Nafi' meriwayatkan dari

e

;:ls :

flo 1r....,J-t .t tF'.* it ,S

*, y ut ;; ilt
t:t?'rj
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Ibnu Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Umar.
Adapun tambahan dari Nafi' terhadap riwayat Mujahid tersebut adalah

perkataannya,6E)') r;U! r'j4ii UJ-s b ;Si re!,€ ob @pobita jumtah

mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melal<sanakon shalat
dengan berdiri dan duduk di atas tunggangan). Ia mengatakan, "Yang
dapat dipahami dari perkataan Ibnu Baththal adalah Ibnu Umar
mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Mujahid, karena ada

kesamaan dalam kedua riwayat itu, khususnya dalam hal ikhtilath
(percampuran) dan aktsariyah (umlah). Orang yang memberikan
tambahan itu adalah Ibnu Umar bukan Nafi'. Pendapat yang

dinisbatkan kepada Ibnu Baththal inilah yang benar, bahwa orang
yang memberi tambahan itu adalah Ibnu Umar, bukan Nafi'."

Kesimpulannya, ada dua hadits dalam masalah ini; pertama

diriwayatkan secara marfu', dan kedua secara mauquf. Adapun yang
marfu' adalah hadits Ibnu Umar. Sedangkan ymg mauquf adalah
hadits Mujahid, karena Mujahid tidak meriwayatkannya dari lbnu
Umar. Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui dari mana Al Karmani bisa
mengatakan bahwa Mujahid mengambil hadits ini dari Ibnu Umar.

Imam Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Yahya -guru Imam
Bukhari- dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Apabila merekn telah
bercompur". Maksudnya adalah, apabila mereka telah bertempur
dengan pasukan musuh. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Apabila jumlah mereka (pasukan musuh) lebih banyak dari
itu, maka hendaklah lralian shalat dengan berdiri dan duduk di atas

hewan tunggangara." Demikian Thabari meriwayatkan hadits Ibnu
Umar ini. Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari Haitsam bin Khalaf
dari Sa'id, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan tambahan,

,i}r i)Ayt S'il, $ uft$ lSesungsuhnya hanya dengan berdzikir dan

menggunakan isyarat dengan kepala) setelah kalimat, \!JA $1

(Apabila mereka telah bercampzr). Dengan demikian, jelaslah bahwa

lafazh 6Q (dengan berdiri) yang pertama dalam riwayat Bukhari
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adalah kesalahan tulis mulai kalimat 6l lsesungguhnya). Al Ismaili

telah menyebutkana hadits ini dari jalur lain, dan menerangkan lafazh

Mujahid tentang hadits ini, juga menerangkan siapa yang

menghubungkan beliau dengan Ibnu Jurarj. Selanjutnya, ia

meriwayatkan hadits ini dari riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu

Juraij, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid. Ia mengatakan, ti1

ol}u. i'rA'1t '$ 6y t'jiirlt (Apabita mereka telah bertempur, maka

sesungguhnya (shalat itu) hanya menggunakan isyarat dengan

kepala).lbnu Juraij berkata, "Musa bin Uqbah mengatakan kepadaku

dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti perkataan Mujahid, yaitu; 'Apabila

mereka telah bertempur, maka sesungguhnya (shalat itu) hanya dzikir
dan isyarat dengan kepalo'."

Kemudian ditambahkan dari Nabi SAw, \l ti.\ t'itl1i rtj? bg

nlr,tii d" 6q (Apabilo jumlah mereka banyak, maka hendaklah

mereka meloluanakan shalat di atas hewan tunggangan, atant berdiri
di atas kaki-knki mereka). Oleh karena itu, jelaslah mengapa Imam

Bukhari menuliskannya dengan, "seperti perkataan Mujahid', yaitu

karena lafazh hadits yang diriwayatkannya tidak sama dengan lafazh
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di samping itu juga,

sebenarnya Mujahid mengatakan hal itu dengan pendapatnya, bukan

dengan periwayatannya dari Ibnu Umar. Wallahu a'lam.

Hadits Ibnu Umar ini juga telah diriwayatkan Imam Muslim dari

jalur Su$an Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah. Ia menyebutkan

perihal shalat Khauf seperti yang disebutkan Az-Zrfiri dari Salim, dan

pada akhir riwayat ia menambahkan, i ii 'J? o'& $'ii : # ii' jd

i(.,r) Cj- fr.n ii t!r) J25i ',5.5 (tbnu (Jmar berkata, "Apabila rasa

takut itu lebih besar dari itu, maka hendaklah shalat di atas hewan

tunggangon atau shalat berdiri dengan isyarat.') Ibnu Mundzir

meriwayatkan dari jalur Daud bin Abdunahman, dari Musa bin Uqbah

secara mauquf, tetapi di akhir riwayat ia mengatakan, "Nafi'
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mengatakan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar mengatakan

kepada kami dari Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan di atas."

Dalam kitab Al Muwathlha', Imam Malik juga meriwayatkan

seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan, hanya saja di akhir riwayat ia

mengatakan , y ht ,U U, q lt AS,i f 't -p / lt *,.sii I :gu jri
'*t @afi' berkato, "Aku tidak mengetahui bahwa Abdullah bin

Umar mengatakon tentong hal itu (shalat Khaufl kecuali dari
Rasulullah SAW."). Kemudian ia menambahkan pada akhir

perkataannya, W ? \1 Wlt # (Dengan menghadap kiblat,

atau tidak menghadap kiblat). Imam Bukhari sendiri menyebutkan

seperti yang disebutkan Malik ketika beliau menafsikan surat Al
Baqarah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari

Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu', yang diriwayatkan juga oleh

Ibnu Majah, yaitu dengan lafazh, ttu e*j y Xo' p i' i-; j,i

y,U,*6- ir;ti o'j<;- ;si :o\ir (Rasulullah SAW bersabda tentang

shalat Khauf, "Hendoklah imam melakukannya (shalat) dengan

kelompok."). Kemudian ia menyebutkan seperti yang disebutkan oleh

Salim dari ayahnya, dan mengataka n, 'si lv j U,t i ls1 "'t'; ir3 i,9

r1$', l,lpabila rasa takut itu lebih besar dari itu, maka henclaklah

shalat dengan berjalan atau diatas hewan tunggangannya). Sanad

hadits ini baik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesimpulannya, ada

perbedaan dalam kalimat 'ci,,t 
i\si U'tl'ots bg (Apabila rasa takut

itu lebih besar dari yang biasanya) apakah ia kalimat yang marfu'

atalu mauqufsampai Ibnu Umar? Jawaban yang kuat adalah kalimat itu

marfu'. Wallahu a'lom.

'eJ.,t 
i ti fits';.t$ 6apabtla jumlah mereko (musuh) lebih besar

dari itu) Artinya, apabila jumlah musuh jauh lebih besar, sehingga

rasa takut pun menjadi lebih besar, maka dibolehkan untuk

melaksanakan shalat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Juga

dibolehkan meninggalkan perkara-perkara yang pada hakikatnya
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diharuskan dalam shalat, jika keadaan tidak mengizinkannya untuk

melakukannya, seperti dibolehkan melakukan ruku' dan sujud dengan

menundukkan kepala (isyarat) dan sebagainya. Demikianlah pendapat

jumhur ulama. Meskipun demikian, sebagian pengikut madzhab

Maliki mengatakan, "Mereka tidak boleh melakukan hal itu, kecuali

khawatir kehabisan waktu shalat." Adapun pendapat Al Auza'i akan

disebutkan setelah satu bab.

Catatan

Ibnu Juraij banyak mendengmkan hadits dari Nafi'. Dalam

periwayatan hadits ini, ia memasukkan Musa bin Uqbah dalam silsilah

sanad-nya, yang ia sebutkan antara dirinya dan Nafi'. Hal itu untuk

menguatkan periwayatannya, sebab Musa bin Uqbah adalah orang

yang paling tsiqah dalam silsilah sanad Nafi'. Dalam riwayat Ibnu

Juraij juga terdapat sanad lain yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari

Zuhi, dari Salim, dari ayahnya.

3. Sebagian Menjaga yang Lain dalam Shalat Khauf

?Gj *'y
a ! t,.

.t-a.-, 

"i 
tar..

',ft:L g.{ uat't

ilu rnZ at)t'o1: {e i,'*
€tt ,l',,, tri$i K ; u$t

,o11 tjtLl't t;j 6't\i ,asl;:t

tr.c..tt.c-, ,c.
.r-es. tr Lf-V)

frt,* 4tto
c rc ,l ,. .'-..

&: du c.lr
Ui, ,*rr\r/r3tt:r; .,nt?w {tIJ iu d A t):r;r

944. Dart Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri

dan para sahabat pun ikut berdiri. Lalu beliau SAW bertakbir, maka

para sahabat pun mengikuti takbimya. Ketika Rasulullah SAW ruku',
sebagian sahabat ruku' bersamanya (sedangkan sebagian yang lain
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tetap berdiri), ketika Rasulullah SAW sujud, maka para sahabat pun
sujud bersamanya. Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat yang kedua,
maka sebagian sahabat yang sujud bersamanya pun ikut berdiri untuk
menjaga saudara mereka. Kemudian datanglah kelompok kedua,
mereka pun ruku' dan sujud bersama Rasulullah SAW. Semuanya
dalam keadaan shalat, tetapi sebagian mereka menjaga sebagian yang
lain."

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal mengatakan bahwa hal ini dilakukan apabila
posisi musuh berada di arah kiblat. Hal ini berbeda dengan cara yang
diterangkan dalam hadits Ibnu Umar sebelumnya. Ath-Thahawi
berkata, "Hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat 102, tsyi *,G :ia] (dan datanglah kelompok

yang lain), karena cara ini dilakukan apabila musuh tidak berada di
arah kiblat, dan cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah
itu, beliau menjelaskan cara shalat Khauf apabila musuh berada di
arah kiblat. Wallahu a'lam.

'o;n rylal" i-ir 1ut y.g, it| t &osutuilah SAW berdiri untuk

rakaat yang kedua, sebagian sohabat yang sujud bersamanya pun ikut
berdiri) Dalam riwayat Nasa'i dan Ismaili disebutkan dengan, Jiit| j
'aa \i$7, $-:ir fG *6t z,;S Sr (Kemudian Rasulultah SAW berdiri

untuk raksat yang kedua, lalu orang-orang yang sujud bersamanya
mundur ke belakang).

r2i,ra3j ,Fjt (Mereko ruku' dan sujud) Dalam riwayat Nasa'i

dan Ismaili juga disebutkan,'a,ui y bt * 4, t ,*'it (Mereka

ruku' bersama Rasulullah SAn.

:'b e (dalam keadaan shalat) Dalam riwayat Al Ismaili

ditambahkan dengan, oi$"- (Mereko bertakbir). Dalam riwayat Zuhri
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tidak disebutkan, apakah mereka menyempurnakan rakaat yang kedua

atau tidak. Imam Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Bakar

bin Abu Jahm, dari gurunya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Pada

akhir riwayatnya ia menambahkan, f':ri;- li (mereka belum

menyempurnakannyo). Ungkapannya ini seolah-olah mengatakan

bahwa mereka mengerjakannya satu rakaat-satu rakaat.

Dalam bab ini, juga disebutkan riwayat dari Hudzaifah dan dari

Zaidbin Tsabit, yang disebutkan dalam kitab Abu Daud, Nasa'i, dan

Ibnu Hibban. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir, yang disebutkan

dalam kitab Nasa'i. Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang

diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i dari jalur

Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dia berkata , et )U, ob a>tblr br C'j
,ts't )"F Ci ffj Pt et t;tti 7;st (Attah tetah mewajibkan

shalat melalui ucopan Nabi kalian dalam keadaan mukim (tidak

bepergian) empat rakaat, dan dalam bepergian dua raknat, serta

dalam keadaan takut (khaufl satu rakaal). Karena itulah Ishaq, Ats-

Tsauri, dan orang-orang yang mengikuti keduanya mengatakan,

"shalat Khauf itu hanya satu rakaat." Abu Hurairah, Abu Musa Al
Asy'ari, dan banyak para tabi'in juga mengatakan demikian. Hanya

saja di antara mereka ada yang mensyaratkan, apabila keadaan benar-

benar menakutkan. Sebagian yang lain mengatakan, jika keadaan

memang sangat menakutkan, maka dibolehkan untuk melakukan yang

lebih ringan dari ini.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa meng-qashar

(memendekkan) shalat Khauf artinya meringkas gerakannya, bukan

mengurangi jumlah rakaatnya. Kemudian mereka menakwilkan bahwa

yang dimaksud dalam riwayat Mujahid adalah melaksanakan satu

rakaat bersama imam dan menyempurnakan sendiri rakaat yang

kedua, bukan menghilangkannya. Mereka mengatakan, batrwa yang

dimaksud dengan perkataan "Mereka belum menyempurnokonnya"

adalah, mereka tidak mengulangi lagi shalatnya ketika keadaan sudah

aman. l(allahu a'lam.
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Pelaiaran yang darrat diambil

Semua hadits tentang shalat Khauf tidak ada yang menerangkan
tentang tata cara shalat Maghrib, karena ulama sepakat bahwa shalat
Maghrib tidak termasuk shalat yang di-qoshar. Oleh karena itu,
mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksaanannya; apakah
sebaiknya shalat dua rakaat terlebih dahulu (dengan kelompok
pertama), kemudian baru shalat satu rakaat (dengan kelompok yang
kedua), atau sebaliknya.

4. Shalat Ketika Menyerang dan Bertemu Musuh

Jur .tl 'e:

ir;ttru ,#t ,.* f::rF lr'.;;rt ;U ors';;1.:'o,r;\\i Jvt
'4- &i;Utfr?i:r;)i &L:r^i;itp,.^dr .6;t F
c;e:;L7, 

^,r; 
rru ,r)i'j ty ,;5t) f;* t;U"ri J?,

Jti, *s .t;U ;- a:?i-j ,'*Jt iX o r:3&;, tf
, c ..a t a .rp ?; tr alltl 'rb L'ft;:JJr-: 

"; 
';i ji, :JrL"

J:;'*,':ilt' e f):rk-'f' -)gt Jr;*,t'"&(r- Ht ;iay.
,;; sri t ;;i t^Qa ,stiIt Lo)t* ,l
.W.q rfur ;yii tzy -'/ t1i,!y';';i

Al Auza'i berkata, "Apabila perang telah dimulai dan mereka
tidak mungkin untuk melaksanakan shalat Khauf sebagaimana

mestinya, mereka (para sahabat) melaksanakannya hanya dengan

isyarat kepala yang dilakukan sendiri-sendiri. Apabila mereka juga
tidak bisa melaksanakannya dengan isyarat, mereka mengakhirkan
shalat hingga perang berhenti, atau hingga merekq dalam keadaan

aman. Kemudian mereka melaksanakan shalat dua rakaat. Apabila
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mereka tidak mampu, mereka hanya melaksanakan shalat satu rakaat

dengan dua kali sujud. Mereka tidak mengumandangkan takbir, tidak

juga mengakhirkannya, sehingga mereka merasa aman. Demikian pula

yang dikatakan oleh Makhul." Anas berkata, "Saya ikut dalam

pertempuran di benteng Tustar pada waktu subuh 
-peperangan

berkecamuk dengan dahsyat- sehingga kami tidak dapat

melaksanakan shalat Subuh kecuali setelah siang hari. Setelah

peperangan usai, kami pun melaksanakan shalat Subuh bersama Abu

Musa. Allah memenangkan kami dalam peperangan itu. Anas

melanjutkan, "Tidak ada yang aku senangi dari dunia dan seisinya

kecuali shalat pada waktu itu."

'rrr *-'J;;.rirlir ?'i * ie 'iu 
-irr r:b ; re f,

'oi',r^3t 
:rk',F '.:;1,'4, , yt i;i U ,ik, e;

'i6 .i,* ,1& 
" 

y,j 6, ,ru: y il, J:"'"*:tti*','4
J2'i }At L..v y t-.'r*Jr ,4 U:* ot $:. ei"

945. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Pada peperangan

Khandaq, Umar bin Khaththab datang, kemudian mencaci maki

orang-orang kafir Quraisy. Ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku

belum melaksanakan shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam'.

Rasulullah SAW menjawab, 'Demi Allah, aku juga belum

melaksanakannyo'." Jabir melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW

turun ke lembah Buthhan dan berwudhu. Kemudian beliau

melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam, kemudian

melaksanakan shalat Maghrib."

.6fi -rr,*Jtt
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Keter44san Hadits:

Bab di atas dimaksudkan, jika hal itu mungkin untuk dilakukan,

(Ketika Bertemu Musuh) Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari

menyatukan dua hal dalam bab ini, seolah-olah ia menyatukan antara

harapan dan rasa takut dalam kondisi seperti itu. Rasa takut itulah

yang menyebabkan mereka dibolehkan melaksanakan shalat Khauf,

sedangkan harapan di sini adalah harapan mendapatkan ampunan dan

keringanan untuk mengakhirkan shalat di akhir bahkan di luar

waktunya. Hal itu, karena kondisi peperangan tidak memungkinkan

untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, karena itulah mereka

mengharapkan keringanan dan ampunan Allah SWT untuk

melaksanakan shalat setelah peperangan berakhir. Sebab itulah, orang-

orang yang berpendapat seperti ini mengatakan adanya perbedaan

hukum antara shalat Khauf dalam keadaan seperti ini dengan shalat

Khauf dalam keadaan yang lain.

gltil\i ')Vj guza'i berkata) Demikian disebutkan oleh Walid

bin Muslim dalam kitab As-Siyar.

:r*)i * t:t:)* iJ tp (Apabila mereka tidak mompu

melal<sanakannya dengan isyarat) Ada pendapat yang mengatakan,

bahwa dalam hal ini ada kemusykilan, karena ketidakmampuan

melaksanakan shalat dengan isyarat merupakan satu kemustahilan

bagi akal, kecuali bagi orang-orang yang tertimpa musibah sehingga

hilang kesadarannya. Ibnu Rasyid berkata, "Barangsiapa berperang,

kemudian ia menyibukkan hati dan inderanya, maka ia mengetahui

bagaimana melaksanakan shalat dengan isyarat."

Ibnu Baththal mengatakan, "Orang yang tidak mampu

melakukan shalat dengan isyarat dalam peperangan, sama seperti

orang yang tidak mampu untuk berwudhu atau bertayamum. Dengan

demikian, bisa jadi yang dimaksudkan oleh Auza'i dalam ucapannya

di atas adalah disyaratkan untuk menghadap kiblat dalam
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melaksanakan shalat dengan isyarat, dan hal itu adalah sesuatu yang

sulit dilakukan dalam kondisi seperti itu.

';at'dP", Qakbir tidak cukup bagi mereka) Kalimat ini

bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa takbir itu
cukup bagi mereka, seperti pendapat Ats-Tsauri. Ibnu Abi Syaibah

dari jalur Atha', Sa'id bin Jubair, dan Abi Al Bukhturi meriwayatkan

bahwa mereka bertiga mengatakan, 'i6 il'blr o'p;1 ;;ri>jt.rfuir ri1

1tv;t,*r'#rt"'+'Fi ii,'i ii,' rf af ri :!J;s,t ar ir;..,., (Apabila

kedua pasukan telah bertemu dan waktu shalat tiba, lolu mereka

mengatakan Subhasnallaahi wal Hamdulillaahi wa lao llaaha
Illallaahu wallaahu Akbar, maka itulah shalat merekn tanpa harus

mengulanginya).

Mujahid dan Al Hakam berpendapat, "Apabila dalam keadaan

terdesak dan ketika mengadu pedang, maka shalat seseorang dianggap

sah sekalipun hanya dengan takbir dan menghadap ke arah mana

pun." Ishaq bin Rahawaih berkata, "Sah hukumnya shalat satu rakaat

yang dilakukan dengan isyarat pada waktu perang. Apabila tidak

mampu, maka dibolehkan hanya dengan satu sujud. Jika tidak mampu
juga, maka dibolehkan hanya dengan mengucapkan takbir."

Catatan

Ibnu Rasyid menyebutkan, ada beberapa kerancuan yang

dilakukan Imam Bukhari dalam mengungkapkan perkataan Auza'i;

seperti menjadikan ketidakmampuan sebagai syarat dibolehkannya

melaksanakan shalat dengan isyarat, dibolehkannya mengakhirkan

shalat karena ketidakmampuan untuk melaksanakan shalat dengan

isyarat, dan menjadikan berakhirnya peperangan sebagai batas

mengakhirkan shalat.

Kemudian Al Auza'i mengatakan, i;irj ,:jU| 4!t- ii (Atou

merelra dalam keadaan aman dan melaksanalun shalat dua rakaat)-
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Dari perkataannya ini dapat dipahami bahwa Al Auza'i menjadikan
berakhirnya perang sebagai bagian dari rasa aman, bagaimana hal itu
bisa terjadi? Pertanyaan ini dijawab oleh Al Karmani, "Terkadang
perang telah berakhir, tapi rasa aman belum tercapai karena khawatir
perang akan terjadi kembali, sebagaimana keamanan itu dapat tercapai
dengan bertambahnya jumlah kekuatan meskipun perang tetap
berlangsung. Dengan demikian, jelaslah bahwa rasa aman adalah
bagian dari berakhirnya peperangan. Jika salah satu dari keduanya
dapat dicapai, maka harus melaksanakan shalat dua rakaat."

Sedangkan maksud kalimat ,t|i" i ;,t$ @pabila mereka tidak

mampu) adalah jika mereka tidak mampu melaksanakan shalat dua
rakaat, atau dengan isyarat, maka hendaklah mereka melaksanakan
shalat satu rakaat saja. Kesimpulan ini diambil dari perkataan beliau
yang pertama, yaitu apabila mereka tidak mampu untuk
melaksanakannya, mereka mengakhirkannya hingga tercapai rasa
aman. Wallahu a'lam.

';ii'6(Anas berkata) Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan hadits ini secara maushul dari jalur Qatadah, dari Anas.
Umar bin Syuhbah dalam kitab Akhbar Al Bashrah menyebutkannya
melalui dua jalur dari Qatadah. Dalam lafazh Umar disebutkan, 

'F
. t. ..o , . t .a . t4 .., t. t -i ?. '1 t- ? , ' .'f',';- t:F $ 96 il 'ii ,fo ,jui jrair '-i;* 

'it a:t2:r ,2 isus

ett -rrfli ; ,1 si ,!- d i )irr '.r-ej a6r'r;i.fi & in\
(Qatadah ditanya tentang slratat trifto peperongon, ia menjaw'ab,
"Anos bin Malik mengatakan kepadaku, bahwa ia bersama para
sahabat dalam satu peperqngan di negeri Tustar, ketika itu ia berada
di depan orong-orang (pasukon) dan Abdullah bin Qais (Abu Musa
Asy'ari) sebagai pemimpin mereka. ").

Tustar adalah daerah terkenal di antara daerah-daerah Ahwaz
(kota yang terletak di barat daya lran). Khalifah menyebutkan, bahwa
peperangan itu terjadi pada tahun ke-20 pada masa pemerintahan
Umar bin Khaththab.
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:fut ,P $y"'no (Mereka ritlak mampu untuk melaksanakan

shalat). Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan mereka
untuk turun dari hewan tunggangannya untuk melaksanakan shalat.
Mungkin juga, mereka tidak mampu untuk malaksanakannya dengan
isyarat. Al Ashili mengatakan, mungkin mereka tidak mampu untuk
berwudhu, karena dahsyatnya peperangan yang terjadi.

lajt 9ui\r * fl (Kecuali setelah matahari meninggi). Dalam

riwayat Umar bin Syuhbah disebutkan, ],lil' 'eiiJr 
,plhingga tengah

hari).

i)fd' .ry, ni-u,(tidak ada shalat yang lebih aku senangi dari

shalat itu) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, a)tltr Ui; d,,

(dari shalat ilu).

ri:i 6i r;,11r (dunia dan seisinya) Dalam riwayat Iftalifah
,t

disebutkan tidj(ti git' (dunia seisinya). yang dapat dipahami dari

semua ini adalah bahwa Anas sangat terkesan dengan apa yang
dialaminya, dan yang dimaksud dengan "shalat" dalam perkataan ini
adalah shalat yang dilaksanakan waktu itu. Adapun letak
keistimewaannya -yang membuat ia sangat terkesan- adalah bahwa
mereka tidak melaksanakan satu ibadah pun kecuali ibadah yang
sangat penting bagi mereka, kemudian mereka sadar bahwa mereka
belum melaksanakan shalat, lalu mereka meng-qadha'-nya.Ini seperti

yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ',4" tff 'll.i)b'j
(seandainya matahari itu terbit, niscaya engkau tidak mendapati kami
sebagai orqng-orang yang lalai). Ada pendapat yang mengatakan,
bahwa maksud Anas adalah menyesali shalat yang lewat pada
waktunya. Sedangkan shalat yang dimaksud dalam perkataannya ini
adalah shalat yang terlewatkan (tidak dikerjakan pada waktunya).
Maksudnya jika shalat tersebut dilaksanakan pada waktunya, tentu
akan lebih dicintai Allah.
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Ulama yang mendukung pendapat ini adalah lbnu Al Manayyar,
ia mengatakan, "Ucapan Anas yang mengutamakan shalat daripada

dunia dan seisinya menunjukkan bahwa pendapat dia berbeda dengan
pendapat Abu Musa Al Asy'ari dalam ijtihadnya yang telah
disebutkan. Menurut ijtihad Anas, ia berpendapat untuk melaksanakan

shalat pada waktunya meskipun perang telah berlangsung, dan ini
sesuai dengan hadits, Q.gt giJt q ? P, Vk 1p", raksat shalar

(sunah) fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya).
Sepertinya Anas ingin menyamakan lafazh ucapannya dengan lafazh
dalam hadits ini. Jika tidak demikian, maka kisah Anas ini berkenaan

dengan shalat fardhu, sedangkan hadits tersebut berkenaan dengan

shalat nafilah (sunah). Pendapat yang mengatakan bahwa dalam hal
ini Anas berbeda pendapat dengan Abu Musa tidak dapat dibenarkan,
karena jika Anas berbeda pendapat dengan Abu Musa, niscaya ia akan

tetap melaksanakan shalat sendiri walaupun dengan isyarat. Tetapi
Anas tidak melakukan hal itu, bahkan ia sepakat dengan Abu Musa
dan para pengikutnya. Lalu, bagaimana mungkin dikatakan bahwa
Anas telah menyelisihi Abu Musa? lYallahu a'lam.

/re ,f @ari Jabi) Hadits Jabir ini telah dijelaskan

sebelumnya dalam pembahasan tentang "akhir waktu shalat". Telah
dinukil perbedaan pendapat tentang diakhirkannya shalat pada perang

Khandaq ini, apakah karena lupa atau sengaja? Apabila hal itu
dilakukan dengan sengaja, apakah karena kesibukan perang atau

karena tidak memungkinkannya untuk melakukan thaharah, atau

karena belum turun ayat tentang shalat Khauf.z

Dalam hal ini, Imam Bukhari cenderung kepada kemungkinan
pertama, yaitu karena peperangan. Pendapat Imam Bukhari ini tidak
bertentangan dengan ayat yang berbicara tentang shalat Khauf, karena

ayat tersebut diturunkan sebelum perang Khandaq. Sebaliknya, ayat
tersebut bahkan menguatkan pendapat yang dikatakan Imam Bukhari.

Begitu juga ayat tentang shalat Khauf yang terdapat dalam surah Al
Baqarah juga tidak bertentangan dengan pendapat ini, karena syariat
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membolehkan mengakhirkan shalat apabila tidak mampu untuk

di laksanakan pada waktunya.

Adapun pengikut madzhab Maliki dan Hambali cenderung

dengan kemungkinan kedua, yaitu sulitnya bersuci. Hal itu. karena

dalam pandangan mereka, shalat tidak dapat diakhirkan meskipun

dalam keadaan terdesak ketika perang. Sedangkan madzhab Syaf i
lebih cenderung dengan kemungkinan ketiga, yaitu karena belum

turun ayat tentang shalat Khauf. Akan tetapi, sebagian pengikut

madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tindakan Rasulullah SAW

dengan mengakhirkan shalat dalam perang Khandaq menunjukkan

bahwa ayat yang berbicara tentang shalat Khauf telah di-nasakh. lbnu

Qashshar berkata, "Perkataan ini (bahwa tindalun Rosululloh SAW

dengan mengakhirkan shalat dalam perang Khandaq memtnjukkan

bahwa ayot tentang shalat Khauf telah di-nasaWr) adalatr perkataan

orang-orang yang tidak mengenal Sunnah, karena ayat yang berbicara

tentang shalat Khauf itu diturunkan setelah terjadinya perang khandaq.

Lalu, bagaimana mungkin ayat yang diturunkan pertama dapat me-

nasakh (menghapus) ayat yang diturunkan sesudahnya?" lYallalru

a'lam.

5. Shalat di atas Kendaraan dengan Isyarat Ketika Dikejar atau

Mengejar Musuh

& :r*rt *t i',f" ;u,* /r ;\'N.Lft :!^;St Su t
lit'"&r, L'rarr JrX ri1 U.rr ;,\i Uk :Ju' .i:lnt ;)b'.u (:- J J

e €\'-AtYi",;;-'t,*'t * frt,P d,{*
:i-.-:

.4br_;

Al Walid berkata, "Aku menceritakan kepada Al Auza'i tentang

shalatnya Surahbil bin Simth dan sahabat-sahabatnya yang dilakukan
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di atas kendaraan (hewan tunggangan)- Al Auza'i menjawab,

'Demikian pula yang kami lakukan apabila kami khawatir kehilangan
jejak musuh'." Walid berhujjah dengan saMa Rasulullah SAW,
"Jangunlah solah seorang di anlara lealian melaksanokan shalot,

kecuali setelah sampai di perkampungon Boni Quraizhoh."

q e' (i r:, *t y frt *'At;lG:Jv # it *
yAr'@ 's)\G .=^U:i ,t € yt ,*tt Li ";r;" y r.+rrtri

,k'j:tflz).'Jtti,wy ;- ;;l ,.ffi ,s* i-p, €
t:rr'-Z:""n' *t y ilt e"A* U: r\;'n

946. Dari Ibnu Umar, dia berkata; Rasulullah SAW berkata
kepada kami dalam perjalanan pulang dari perang Ahzab (Khandaq),

"Janganlah salah seorong di anlara kfrlian melaksanakan shalat,

kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraizhah. " Akan tetapi

sebagian sahabat melaksanakan shalat Ashar di perjalanan, maka
sebagian mereka berkat4 "Kami tidak akan shalat sampai kami tiba di
perkampungan Bani Quraizhah-" Sebagian lain berkata, "Kami akan

melaksanakan shalat, karena Rasulullah SAW tidak memaksudkan

demikian." Kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah

SAW, tetapi beliau tidak mencela seorang prm di antara mereka (atas

apa yang telah mereka lakukan).

Keterangen HediB:

Dalam riwayat Al Hamawi disebrnkan *dengan berdiri".lbnu
Mundzir berkat4 *Orang yang menghafal hadits ini darinya akan

mengatakan bahwa orang yang dicari (dikejar musuh) boleh

melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya (kendaraannya)

c ta'e
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dengan isyarat, sedangkan orang yang mencari (mengejar musuh)

hendaklah turun dari hewan tunggangannya (kendaraannya) dan

melaksanakan shalat di atas tanah."

Imam Syaf i berkata, "Kecuali jika khawatir terpisah dengan

rombongan, sehingga jika musuh menyerang dengan tiba-tiba, maka ia

akan mendapat celaka. Dalam kondisi seperti ini, ia boleh

melaksanakan shalat dengan isyarat di atas kendaraan. Dengan

demikian, ada perbedaan antara hukum orang yang mengejar musuh

dengan orang yang dikejar. Adapun letak perbedaannya, bahwa rasa

takut dalam diri orang yang dikejar (dicari) jauh lebih besar, dan

resikonya pun jauh lebih besar (lebih berbahaya) daripada yang ada

dalam diri orang yang mengejar; karena orang yang mengejar tidak
khawatir akan dikuasai oleh musuh, tapi ia khawatir akan kehilangan
jejak musuhnya."

Apa yang dikatakan Ibnu Mundzir dijawab dengan perkataan Al
Auza'i, dimana ia memberi batasan adanya kekhawatiran akan

hilangnya jejak musuh, dan tidak mengecualikan apakah dia orang

yang mengejar musuh atau yang dikejar musuh. Seperti ini juga

pendapat Ibnu Habib, salah seorang ulama madzhab Maliki. Abu
Ishaq Al Fazari dalam kitab ls-.tDlar menyebutkan, bahwa Al Auza'i
berkata, "Apabila orang-orang yang mengejar khawatir akan

kehilangan orang yang dikejarnya karena harus turun untuk
melaksanakan shalat, maka hendaklah mereka shalat dalam keadaan

bagaimana pun dengan menghadap ke mana pun, karena dalam hadits

juga disebutkan, Lji.lr i'iU e;- I '.iJrt'ol (kemenangan itu tidak

dipercepat selama ada musuh yang dikejar)."

41 SAt (Walid berkata). Demikian yang disebu&an dalam

kitab ls-S,yar. Ath-Thabari dan Ibnu Abdul Barr meriwayatkan hadits

ini dari jalur lain yang juga bersumber dari Al Auza'i, dia berkata,

"Syurahbil bin Simth berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Janganlah

kalian shalat Subuh kecuali di atas kendaraan kalian'. Tetapi Asytar
(An-Nakha'i) turun dari kendaraannya dan melaksanakan shalat di
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tanah. Melihat hal itu, Syurahbil berkata, 'Siapa yang menyelisihi,
maka Allah akan menyelisihinya'."

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan hadits ini dari jalur Raja' bin
Haiwah, ia berkata, "Ketika itu Tsabit bin Simth dalam keadaan takut,
lalu tiba waktu shalat, maka mereka melakukannya (shalat) di atas

hewan tunggangan mereka. Tetapi Asytar (Nakha'i) turun dan
melaksanakan shalat di tanah. Tsabit pun berkata, 'Orang yang

menyelisihi, maka Al lah akan menyelisihinya' . "

Dari penuturan hadits ini dapat dipahami bahwa ketika itu Tsabit
sedang bersama saudaranya, yaitu Syurahbil. Syurahbil Al Kindi
adalah orang yang membebaskan negeri Himsh, kemudian menjadi
gubernurnya. Sebagian ulama berbeda pendapat, apakah ia termasuk
golongan sahabat atau tidak. Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits
darinya dalam kitab shahih-nya kecuali hadits ini.

g.':lt '*ri (Walid berhuljah) Maksudnya, dengan cerita

tersebut, Walid menguatkan pendapat madzhab Al Auza'i dalam hal
shalat orang yang mengejar (mencari) musuh. Ibnu Baththal berkata,
"Seandainya terdapat pada sebagian jalur hadits bahwa orang-orang
yang sedang dalam perjalanan dibolehkan melaksanakan shalat di atas
hewan tunggangan, maka dalilnya akan jelas. Namun jika tidak ada,

maka dalil pembolehannya dilakukan dengan qiyas (analogi).
Sebagaimana orang-orang yang dikejar musuh boleh mengakhirkan
shalat, maka orang-orang yang mengejar juga boleh melaksanakan

shalat dengan isyarat."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menurut saya, bahwa dalil yang

menjadi landasan dalam masalah ini yaitu perintah untuk cepat-cepat
sampai ke tempat tujuan, dapat menyebabkan mereka meninggalkan
shalat, atau menyebabkan mereka melaksanakan shalat di atas hewan
tunggangannya, sebagaimana yang dialami oleh sebagian mereka.

Karena jika mereka harus turun dari kendaraannya untuk
melaksanakan shalat, maka hal itu jelas mengurangi maksud
kesungguhan untuk segera sampai ke tempat tujuan. Karena itulah,
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sebagian ulama (kelompok pertama yang disebutkan di atas)

berpendapat bahwa turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat

termasuk perbuatan maksiat, karena menyalahi atau melanggar

perintah untuk cepat sampai di tempat tujuan.

Sedangkan sebagian yang lain (kelompok kedua yang

disebutkan) menggabungkan kewajiban melaksanakan kedua perintah

itu, yaitu perintah melaksanakan shalat pada waktunya dan perintah

untuk segera sampai ke tempat tujuan, sehingga mereka melaksanakan

shalat di atas hewan tunggangannya (kendaraan). Seandainya mereka

turun untuk melaksanakan shalat, maka hal itu bertentangan dengan

perintah untuk segera sampai ke tempat tujuan." Tetapi Ibnu Al
Manayyar tidak menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu
merupakan bentuk pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan

kapada mereka.

Pendapat yang lebih baik dalam masalah ini adalah apa yang

dikatakan Ibnu Al Murabith yang disepakati oleh Ibnu Al Manayyar,

dimana dalil yang dijadikan landasan adalah dalil dengan cara

aulawiyah (perioritas), karena Rasulullah SAW tidak mencela orang-

orang yang mengakhirkan shalat hingga mereka tiba di perkampungan

Bani Quraizhah meskipun waktu shalat telah habis. Tetapi

melaksanakan shalat pada waktunya, sekalipun dengan isyarat, adalah

lebih utama daripada melaksanakannya di luar waktunya. Wallahu

a'lam.

'pit f-i l;bJ- t Qanganlah salah seorang di antara kslian

melalesanakan shalat Ashar). Dalam riwayat Muslim dari Abdullah

bin Muhammad bin Asma' -guru Imam Bukhari- disebutkan

dengan shalat Zhuhur. Penjelasan tentang mana yang benar dari kedua

riwayat ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang Al Maghazi

(peperangan).
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Catatan

Dalam bab "Shalat Orang yang Sedang Mengejar Musuh" Abu
Daud meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Unais dengan sonod
yang hasan, ketika Rasulullah SAW mengutusnya kepada Sufuan Al
Hudzali. Ia berkata, sft o1i i::iiJri t4fi'#,i'.*it ?frj'fi-rit
iA1 Oti ;ai 6m mehhatnyo, dan ketika itu wakru Ashar tiba. Aku

khawatir kehilangannya, maka aku pun berjalan (mengejarnya)

sombil melsl$anaknn shqlat dengan isyarat).

6. Shalat Subuh Pada Akhir Malam, serta Shalat Ketika
Menyerang (musuh) dan Ketika Berperang

- "t 1' '?' & rtt -a ^, 
J;, ti euu ; ;i'*g,.att&*: ,.

i; fZa; tiytt ,? u.; ,gi'iir ,'16 fid ,*,
'rZJ ,o'j'F-j cfut L:,t o"r;,;- f;:F .u-rr5r Ub;i
ilt & yti;;'re';bt -'J^:er'nit, iSs- .'u$r,
,:*Kt +n.*o3A'qr\:nt ;', or.r$r',p *', ie
Wfv ,p: t€"rt i ,*'t & rtt & ilt J;) -;v')q
u dru ;';i i:L Ui -U (: I ,-".ur ;irt * Jt-

947.Dari AMul Azizbin Shuhaib dan Tsabit Al Bunani, dari

Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
melaksanakan shalat Subuh pada akhir malam. Kemudian beliau
menaiki hewan tunggangannya seraya berkata, 'Allahu Akbar (Allah
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Maha Besor), hancurlah Khaibar! Sesungguhnya jika kami telah
turun di pelatoran (daerah) suatu kaum, maka amat buruklah pagi itu
bagi orong-orong yang mendapat peringotan'. Mereka pun keluar
rumah, berlarian di jalan-jalan dan berkata, 'Muhammad dan

Khamis!"' Anas bin Malik mengatakan, "Khamis adalah Tentara."
Mereka pun akhirnya bertemu Rasulullah SAW, beliau memerangi

orang-orang yang melawan, dan menawan para tawanan. Maka
Shafiyah pun menjadi bagian (tawanan yang diberikan kepada)

Dihyah Al Kalbi, tapi kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW
dan menikahinya, dan beliau menjadikan kebebasannya (dari tawanan)

sebagai maharnya.

AMul Aziz berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu Muhammad,
apakah engkau tanyakan kepada Anas mahar apa yang diberikan
Rasulullah kepada Shafiyah?" Tsabit menjawab, "Maharnya adalah
(pembebasan) dirinya." Kemudian ia pun tersenyum.

Keterangan Hadits:

'{t * ijl' ,p yt )r}, c,1b, ,'oidr +1, * '4v;
(Shafiyah pun menjadi bagian (tawanan yang diberikan kepada)

Dihyah Al Kalbi, tetapi kemudian diserahkan lepada Rosulullah
sArn.

Zhahir hadits ini menunjukkan seolah-olah Shafiyah menjadi
bagian (rampasan atau tawanan yang diberikan kepada) Dihyah dan

Rasulullah. Adapun yang benar, bahwa pada awalnya Shafiyah

diberikan kepada Dihyah, setelah itu baru ia (Shafiyah) menjadi milik
Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini akan

dijelaskan secara rinci pada bab tentang Al Maghazi (peperangan), dan

pada bab "Nikah". Adapun sebab dimasukkannya hadits ini dalam

hadits-hadits tentang shalat Khauf, adalah sebagai isyarat bahwa

shalat Khauf tidak boleh dilaksanakan pada akhir waktu, seperti

orang-orang yang membolehkannya dengan alasan dahsyatnya

peperangan, sebagaimana pendapat Ibnu Al Manayyar. Tetapi
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mungkin juga maksud dimasukannya hadits ini dalam kumpulan
hadits-hadits tentang shalat Khauf, adalah sebagai isyarat

dianjurkannya menyegerakan pelaksanaan shalat di awal waktu,
sebelrim memulai peperangan. Sedangkan ucapan takbir, merupakan

suatu anjuran untuk diucapkan ketika sedang berhadapan dengan suatu
urusan yang sangat mengkhawatirkan dan ketika sedang mendapat

karunia yang menggembirakan, sebagai ekspresi rasa syukur kepada

Allah SWT dan penyucian Dzat-Nya dari tuduhan-tuduhan yang

dinisbatkan oleh orang-orang Yahudi la'natullahi 'alaihim (semoga

Allah melaknat mereka).

Penutun

Pembahasan tentang shalat Khauf ini memuat 6 hadits yang

diriwayatkan secara marfu' maushul. Hadits yang diulang ada 2

hadits, sedangkan 4 hadits yang lain hanya disebutan sekali. Imam
Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama seperti yang disebutkan
dalam kitab ini, kecuali hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Di samping itu, ada 6 buah atsar yang berasal dari para sahabat

dan tabi'in. Salah satunya diriwayatkan secara maushul, yaitu atsar
yang berasal dari Mujahid. Wallahu o'lom.
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Ai/t.ra! nt r*'
1.3. KITAB DUA HARI RAYA

1. Menghias Diri Peda Dua Hari Raya

gilt €Lq g;L\"v'a';L -',-i :,,sG'p, I' '? c
ut Jy, (- :Ja &j * fit J; ^)tt J;, U;, l;*v
y ilt J:" !t, J;r'i Jt- ,iSt, *-Uj*:f L{'
ci tf tirr iv c';L 4, .d sy*,t o2;qt "jf. 4,*i
#d *G gq ?,*;*fr'J* ^I''J;-,a{,p,i n
,-ti ,t4 lt J-; t;- :Jw *j y *, * lt J-, Ar,;t
J;r'iiv, pt :y, J\'-)r'.,ii'i at; v ; ,.(t "i,i r;it

.:rLL A-'*t\i qA ,*j eL'rt;'j, ;t;
948. Dari AMullah * U-*, dia berkat4 "',lrn* rn"rru*b,,

sebuah jubah yang terbuat dari istabroq (kain sutera tebal) yang dijual
di pasar. Ia mengambil dan membawanya ke hadapan Rasulullah

SAW. Lalu ia berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah SAW!
Belilah ini sehingga engkau dapat menghias diri pada hari raya dan

ketika menyambut tamu-tamu'. Rasulullah SA\M pun menjawab, 'Ini
adalah pakaian orang yang tidak berakhlak'. Tidak lama kemudian,

Rasulullah SAW pun mengirim kepuda Umar sebuah jubah yang

terbuat dari diboj (kain sutera biasa). Setelah menerima jubah itu,
Umar membawanya ke hadapan Rasulullah SAW sambil berkata,

'Sungguh, engkau telah mengatakan bahwa pakaian ini adalah pakaian

orang yang tidak berakhlak, tapi mengapa engkau mengirimkan jubah
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ini kepadaku?' Mendengar itu, maka Rasulullah SAW menjawab,

'Kamu dapat menjualnya qtou untuk kebutuhanmu'."

Keterangan Hadits:

o)Jt * lt'lr'rgr3ii ,6itti g-Jl, CL# gpi';,,13'fr'bi
*t y (Umar mengambil sebuah jubah yang terbuor dari istabraq

(kain sutera tebal) yang dijual di pasar. Ia mengambil dan

membawanya ke hadapan Rasulullah SAln. Mayoritas riwayat

menyebutk an lafazh'iri (mengambil;, tetapi dalam riwayat-riwayat

yang lain disebutkan dengan lafazh *j (mendapatkan). Al Karmani

berpendapat bahwa maksud dari lafazh 'iti (mengambif) adalah

membeli. Akan tetapi pendapat semacam ini kurang tepat, karena

Umar tidak jadi membeli jubah itu. Oleh karena itu, kata tersebut lebih

tepat untuk diartikan "menawar".
. n.z .
W ,#t oji, !:it (Belilah ini sehingga engkau dapat menghias

diri arnsrrnyoj. Demikianlah disebutkan dalam sebagian besar

riwayat, yaitu dengan menggunakan bentuk perintah (imperatif).

Sedangkan dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan Al Mustamli

dan As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh # :y L6 (apafah saya

membeli ini agar engkau dapat menghias diri). Riwayat kedua ini
mengandung pengertian bahwa Umar meminta izin terlebih dahulu

kepada Rasulullah SAW sebelum ia membeli jubah itu untuknya.

sehingga beliau dapat menghias diri.

Lafazh oiir menurut Al Karmani menunjukkan jenis jubah.

Namun yang nampak bahwa lafazh tersebut menunjukkan ujud dan

bendanya. Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at telah diterangkan

tentang maksud judul bab di atas, yaitu diambil dari ketetapan Nabi

SAW tentang menghias diri. Sedangkan tindakan Nabi SAW yang
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tidak menginginkan jubah itu, adalah karena jubah tersebut terbuat
dari sutera.

;ylf: d. {untuk hari raya dan menyambut tqmu-tamu). Dalam

pembahasan tentang shalat Jum'at yang diriwayatkan Nafi' disebutkan

dengan lafazh,ltllnJ.(untuk shalat Jum'at). Sedangkan lafazh, 14
(untuk hari rayct) adalah riwayat Salim. Kedua riwayat tersebut benar.
Ada kemungkinan Ibnu Umar menyebutkan kedua lafazh tersebut,

tetapi setiap perawi hanya menyebutkan salah satunya.

'a+6 Wr'+'t W (Kamu dapat menjualnya atau untuk

keperluanmu). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

lafazh'-J <j'ti . Jika menggunakan lafazh pertama, maka maksudnya

adalah kamu dapat menjualnya dan mengambil hasilnya (harganya)

untuk menutupi kebutuhanmu. Sedangkan lafazh kedua ii latau),

maka ada kemungkinan bahwa lafazh 1ji) mengandung arti I (dan),

seperti halnya pada lafazh pertama, atau mungkin yang dimaksud
adalah melakukan barter (tukar-menukar barang). Hal ini akan
dijelaskan lebih mendetail dalam pembahasan tentang /ibas (pakaian).

Catatan

Ibnu Abi Dunya dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad
yang shahih bahwa Ibnu Umar pernah memakai pakaian yang terbaik
pada kedua hari raya.

2. Bermain Pedang dan Perisai Pada Hari Raya

qY:
Jt'-l .

t _, ,J;, ,b',pt 'Uu uG ?
'#"6,,>C.:9r:# 

16*
*'t * d)t J4 dJl

t,c . '16, , .,,.?, i,+) Jrs jtPt ,P
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t*iy il,*Ut::@tiru'y:Jvi G.:p" F f
t i!* J* A' .v4; ,i* rilt ^)L rtt Jy, ^!;'Flt

.V.:;;

949. Dari. Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke

rumahku, dan ketika itu aku bersama dua budak perempuan yang

sedang menyanyikan lagu peperangan Bu'ats. Beliau langsung

berbaring di atas tempat tidur sambil memalingkan wajahnya. Ketika
Abu Bakar masuk ke rumahku, ia memarahiku dan berkata, 'Dalam
pandangan Rasulullah SAW, itu adalah seruling syetan'. Mendengar
itu, maka Rasulullah SAW menemui Abu Bakar dan berkata

kepadanya, 'Biarleonlah mereko'. Ketika Rasulullah SAW lengah, aku

memberi isyarat dengan mata kepada kedua budak perempuan itu
hingga mereka keluar."

950. Hari itu adalah hari raya, dimana orang-orang Sudan

bermain pedang dan perisai. Aku tidak ingat pasti apakah aku yang

meminta untuk melihatnya ataukah Rasulullah SAW yang berkata,
"Apakah kamu ingin melihatnya? " Aku pun menjawab, "Ya." Aku
disuruhnya berdiri di belakangnya, dimana pipiku dekat dengan pipi
beliau. Beliau berkata, "Biar yang lain, wohai Bani Arfidaftl" Ketika
aku merasa bosan, beliau bertanya kepadaku, "Sudah cukup? " Aku
menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Pergilah!"

it;'ri O;. 6-'€€J:,
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Keterangan Hadits:

J!'t * rtt uU lt',:r,t ,P',y't (Rasututtah SAW masuk ke

rumahku). Dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah ditambah dengan
zai

lafazh 
"i, lll up @ctda hari-hari Mina), sebagaimana akan dijelaskan

dalam UuU k"-Z: ,etelah bab ini.

l6"lE (dua budak perempuan). Dalam bab selanjutnya ditambah

dengan lafazh 1GJli 6)(i g. @udak-budak perempuon tlari kalangan

Anshar). Dalam riwayat Ath-Thabrani dari Ummu Salamah
disebutkan bahwa salah seorang dari keduanya itu adalah budak
Hassan bin Tsabit. Sedangkan dalam kitab Al Arba'in karya As-
Sulami disebutkan bahwa kedua budak itu milik Abdullah bin Salam.

Dalam pembahasan tentang dua hari raya versi Ibnu Abi Dunya
dari jalur Fulaih, dari Hisyam bin Urwah dengan sanad yang shahih
disebutkan, OtSi $At'*G) (Hamamah dan temannya bernyanyi).

Saya tidak mendapatkan nama yang satunya, tapi kemungkinan
rurmanya adalah Zainab sebagaimana yang disebutkan dalam
pembahasan tentang nikah.

otSi (keduanya menyanyi). Pada riwayat Az-Zuhri ditambah
.,

dengan lafazh;sib;3 (menabuh rebana). Dalam riwayat Hisyam yang

dikeluarkan Muslim disebutkan dengan lafazh Ja l# (menyanyi

dengan menabuh rebana). Dalam riwayat Nasa'i disebutkan dengan

lafazh, $* ldrrgon dua rebana).

Dalam bab sesudahnya disebutkan, 3*'r,l- ]Ulr :Ujtrr 6,

(dengan apa yang sering diucapkan oleh orang-orong Anshar pada
waktu perong Bu'ats). Yaitu, ucapan mereka yang penuh dengan
kekesatriaan dan keberanian. Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang Hijrah menyebutkannya dengan lafazh, tl:Ut 6. (dengan

yang dinyanyikan). Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh
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i;J.ttfi (Ucapan sebagian mereka kepacla sebagian yang lain). Dalam

riwayat Ahmad dari Hamaad bin Salmah, dari Hisyam, disebutkan

bahwa perang Bu'ats adalah peperangan yang menyebabkan

terbunuhnya kesatria-kesatria kaum Aus dan Khazraj.

Al Bakri mengatakan, bahwa Bu'ats adalah narna tempat yang

terletak sejauh dua malam perjalanan dari kota Madinah. Abu Musa

dan pengarang kitab An-Nihayaft mengatakan, bahwa Bu'ats adalah

nama benteng kabilah Aus. Abu Faraj Al Ashfahani mengisahkan,

bahwa Abu Qais bin Aslat mengatakan bahwa Bu'ats adalah nama

tempat di kabilah Bani Quraizhah, dimana di dalamnya terdapat harta-

harta mereka. Al Khaththabi mengatakan, bahwa perang Bu'ats adalah

perang yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab, yaitu

peperangan yang sangat dahsyat antara kaum Aus dan Khazraj.
Peperangan itu berlangsung selama 120 tahun, sebagaimana yang

disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Al Waqidi. Saya (lbnu Hajar) katakan,

bahwa pendapat ini banyak diikuti oleh para pen-syarah kitab
Shahihoini (Shahih Bukhari dan Shohih Muslim). Akan tetapi masih
terdapat pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini. Hal itu
karena dalam pendapat ini disebutkan bahwa peperangan itu
berlangsung selama 120 tahun, sementara dalam hadits Aisyah -yang

akan dijelaskan dalam bab "Hijrah"- disebutkan, "Hari Bu'ats adalah

hari yang dianugerahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Pada hari itu
ia tiba di Madinah, dimana penduduk Madinah ketika itu dalam

keadaan terpecah belah dan saling membunuh."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan, bahwa 6 atau 8 orang yang menemui

Rasulullah SAW di Mina adalah orang-orang Anshar pertama yang

menemui beliau. Mereka datang untuk membuat perjanjian dengan

Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy. Salah satu poin perjanjian

yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW, ketika beliau

mengajak mereka untuk memeluk Islam adalah, "Ketahuilah,
sesungguhnya peristiwa Bu'ats terjadi pada tahun pertama, maka janji
kami kepadamu pada tahun yang akan datang." Pada tahun

selanjutnya mereka datang menemui Rasulullah SAW dan membaiat
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mereka, itulah yang kemudian disebut dengan baiat pertama. Pada

baiat kedua, mereka datang dengan 70 orang, kemudian Rasulullah

SAW pun hijrah ke Madinah pada awal tahun berikutnya.

r?.iwayat ini menunjukkan bahwa peristiwa Bu'ats terjadi 3 tahun

sebelum hijrah. Inilah pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Ini
adalah perkataan Ibnu Abdul Barr ketika mengisahkanZaid bin Tsabit

dalam kitabnya At Isti'ab, ia mengatakan; ketika terjadi peristiwa
Bu'ats, Zaid bin Tsabit masih berumur 6 tahun. Ketika Rasulullah

SAW tiba di Madinah, ia berumur sebelas tahun. Dengan demikian,
peristiwa Bu'ats terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Benar, telah terjadi
peperangan antara kaum Aus dan Khazraj, akan tetapi berapa lama
peperangan itu berlangsung tidak dapat dipastikan, banyak pendapat

yang berbeda dalam masalah ini. Ibnu Ishaq dan Hisyam bin Kalbi
mengisahkan bahwa peperangan itu bermula ketika pertama kali kaum
Aus dan Khazraj memasuki kota Madinah, mereka mendapati orang-
orang Yahudi telah menempati kota itu, kemudian mereka membuat
perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka selalu

ditindas dan hidup di bawah kekerasan kaum Yahudi, hingga pada

akhirnya mereka dapat menghancurkan kaum Yahudi dengan bantuan

Abu Jabalah, raja negeri Ghassan. Sejak saat itu mereka (kaum Aus

dan Khazraj) hidup damai, hingga pada akhirnya terjadi juga

peperangan pertama di antara mereka yang dikenal dengan

peperangan Sumair, yang disebabkan oleh salah seorang dari Bani

Tsa'labah bernama Ka'ab yang datang menjumpai Malik bin Ajlan Al
Khazraji dan membaiatnya. Tidak lama setelah Ka'ab kembali dari

rumah Malik, ia pun dibunuh oleh salah seorang dari kaum Aus'yang
bemama Sumair. Peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan

peperangan antara kedua kaum tersebut. Di antara peperangan-

peperangan yang sangat terkenal, yang terjadi di antara mereka

adalah; perang Sirorah, perang Fari', perang Fijar pertama dan kedua
perang Hushain bin Aslat, perang Hathib bin Qais, dan yang terakhir
serta yang termasyhur dari semua peperangan itu adalah peperangan

Bu'ats. Dalam peperangan ini ketua kaum Aus, Hudhair yang adalah
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orang tua Asid, ikut bertempur. Ia terluka dan meninggal ketika dalam

perawatan. Ketua kaum Khazraj, Amru bin Nu'man, juga ikut

bertempur. Ia terkena anak panah dan meninggal. Pada peperangan ini

kaum Khazraj kalah, setelah pada perang-perang sebelumnya mereka

selalu menang. Peristiwa ini diabadikan oleh para penyair dalam syair

mereka; seperti Hassan dan lainnya dari kabilah Khazraj, dan Qais bin

Hathim dan lainnya dari kabilah Aus.

itlt e'#"O (Beliau pun berbaring di atas kasur). Dalam

riwayat Az-Zuhri disebutkan, ";l ;pS (menurup badannya dengan

kain). Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, F (menutup

(b adannya) de ngan kain).

f 
'il *V1(dan Abu Bakar datang). Dalam riwayat Hisyam bin

Urwah pada bab berikutnya disebutkan dengan lafazh 5 ';: ,P'yt
(Abu Bakar masuk ke rumahku). Hal ini mengisyaratkan bahwa Abu

Bakar datang berkunjung ke rumah Aisyah setelah Rasulullah SAW
masuk.

,f.t{=ri (ia memarahiku). Dalam riwayat Az-Zulvi disebutkan

dengan lafazhJf#'6 (maka ia memarahi kedua perempuon itu).Dari

kedua riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Abu Bakar tidak hanya

memarahi Aisyah, tetapi juga kedua perempuan yang menyanyi

tersebut.

(nyanyian) atau rebana, karena kata"mizmorot" berasal darikata"az-

zomir", yaitu suara yang berdesis. Kata ini juga berarti "suara yang

bagus" atau "nyanyian". Dalam hadits ini, kata "mizmarat"
dinisbatkan kepada kata"asy-syaithan", karena ia dapat memalingkan

seseorang dari berdzikir kepada Allah.
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e #iA fuakt Rasulullah SAW menemui Abu Bakar). Dalam

riwayat Az-Zuhidisebutkan dengan lafazh * ht e !, J:rrj'ri3ii
grt :*'*s @ofo Rasulullah SAW membuka wojahnya). Sedangkan

dalam riwayat Fulaih disebutkan, L?, '.iJ3i (beliau membuka

kepalanya)., karena beliau menutup badannya (berselimut)
sebagaimana yang telatr disebutkan-

tl4s:: (Biartcanlah mereka) Dalam riwayat Hisyam disebutkan

bahwa Rasulullah SAw bersabda €y ,ut ,y t.i J(| i,l f; si s-

(Wahai Abu Bakar! Sesungguhnyo setiap kaum memiliki hari raya,
dan hari ini odalah hori roya hra)- SaMa Rasulullah SAW ini
merupakan alasan beliau untuk membiarkan kedua perempuan

tersebut tetap bernyanyi.

Perbedaan ini dapat dijelaskan, bahwa Abu Bakar mengira
kedua perempuan itu melakukan perbuatan tersebut tanpa
sepengetahuan Rasulullatr SAW; karena ketika Abu Bakar masuk ke
rumah Aisyah, ia mendapati kedua perempuan itu sedang menyanyi
dan Rasulullah berselimutkan kain, sehingga ia mengira bahwa
Rasulullah sedang tidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan
kedua perempuan itu. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingkari apa
yang dilakukan oleh Aisyah dan menjelaskan bahwa nyanyian itu
dilarang, maka Rasulullah SAW langsung menjelaskan kepada Abu
Bakar tentang kondisi yang sebenarnya dan hukum dari perbuatan

tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hari itu adalatr hari raya
umat Islam -yang merupakan kebahagiaan bagi mereka- maka
perbuatan semacam itu tidak dilarang, sebagaimana hal itu tidak
dilarang jika dilakukan pada waktu pesta pernikatran. Dengan
demikian, maka terjawablah sudah pertanyaan, "Mengapa Abu Bakar
mengingkari apa yang telah ditetapkan (disetujui) oleh Rasulullah
SAW?"
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Sabda Rasulullah SAW ii ,p,(Bagi .setiap kaum), maksudnya

adalah setiap kelompok manusia. Adapun yang dimaksud dengan hari

raya adalah hari-hari besar bagi mereka, seperti Nairuz dan Mahrojan.
Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits shahih dari Anas,

irr pJAi u,J.;o,got:iii- 6!"'&:,ts-t":r p: *ht * d,i:
,;A\it Plt ?,;- :u"i (; ry, Jvi (bahwa ketiko Rasutuilah SAW tiba

di Madinah, orsng-orang Madinah sedang bermain-main (bersenang-

senang) pada dua hari raya. Maka Rasulullah SALI/ bersabda,
"Sungguh Allah telah mengganti kedua hari itu dengan dua hari yang
lebih baik, yaitu hari raya ldul Fitri dan ldul Adha).

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa bersenang-senang pada hari
raya kaum musyrikin dan menyerupai mereka adalah makruh
hukumnya. Bahkan, Syaikh Abu Hafsh Al Kabir An-Nasafi 

-seorangpengikut madzhab Hanafi- sangat keras dalam melarang hal itu. Ia
berkata, "Barangsiapa memberikan sebutir telur kepada orang musyrik
dengan maksud untuk menghormati hari rayanya, maka sungguh ia
telah kafir."

Maksud dinamakannya hari-hari Mina dengan hari raya yang

disyariatkan adalah, bahwa orang yang tidak sempat melaksanakan

shalat hari raya (Adha) boleh untuk mengqadha shalat Id pada hari-
hari itu, seperti yang akan dijelaskan.

Kelompok sufi berdalil dengan hadits tersebut tentang bolehnya
menyanyi dan mendengarkan nyanyian, baik diiringi dengan alat

musik atau tidak. Tapi pendapat ini tertolak dengan hadits Aisyah

yang disebutkan pada bab sesudahnya, yaitu perkataan Aisyah, t;Ai

#, (keduanya bukanlah penyanyi), karena menurut orang-orang

Arab bahwa yang dimaksud nyanyian itu adalah disertai dengan

mengangkat suara dan berdendang.

Menurut AI Qurthubi, maksud kalimat #rgii: (keduonya

bukanlah penyanyi) adalah keduanya bukan orang yang mengetahui
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lagu atau nyanyian yang telah diketahui oleh kebanyakan penyanyi

pada waktu itu. Jenis nyanyian yang dapat membangkitkan birahi,
atau hal-hal yang diharamkan, adalah haram hukumnya meskipun

dalam bentuk syair. Apa yang dilakukan oleh kaum Sufi juga

termasuk hal yang diharamkan, tetapi nafsu hewani telah menguasai
jiwa mereka, sehingga tidak sedikit mereka yang menari-nari seperti

orang gila dan anak kecil.

Adapun mengenai alat-alat musik, akan disebutkan perbedaan

pendapat di kalangan ulama dalam pembahasan tentang asyribah
(minuman). Sebagian orang menceritakan bahwa hal itu haram

hukumnya menurut kesepakatan ulama (rjma'), ada juga yang

berpendapat sebaliknya, dan kami akan menyebutkan kesalahan kedua

pendapat tersebut. Dalam hal ini dibolehkannya memukul rebana pada

pesta pernikahan bukan berarti dibolehkan juga memainkan alat musik
lainnya seperti gambus (gitar), sebagaimana yang akan kami sebutkan

dalam pembahasan tentang pesta pernikahan.

Adapun sikap Nabi SAW yang menyelimuti tubuhnya dengan

kain, menunjukkan bahwa ia memalingkan dirinya dari nyanyian itu.
Tetapi sikap beliau yang tidak mengingkarinya menunjukkan

bolehnya hal itu, karena beliau tidak akan menetapkan atau

menyetujui sesuatu yang batil. Memang pada dasamya kita harus

menjauhi permainan dan sesuatu yang membuat kita menjadi lalai
(nyanyian), tapi kita harus berpatokan dengan nash berdasarkan waktu
dan caranya. Hal itu untuk meminimalkan sikap menyelisihi dasar

tersebut.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Pada hari raya dibolehkan mengadakan kegiatan yang dapat

menghibur keluarga untuk melepas kelelatran setelah melakukan

ibadatr.

2. Menampakkan kegembiraan pada hari raya merupakan bagian

dari syiar Islam.
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3. Seorang ayah dibolehkan untuk masuk ke rumah anak

perempuannya ketika ada suaminya, jika memang hal itu telah

menjadi kebiasaan. Demikian pula, dibolehkan bagi seorang

ayah untuk memberikan pelajaran kepada anak perempuannya di
hadapan sang suami jika suaminya tidak memberinya nasihat,

karena tugas ayah adalah memberi nasihat.

Anjuran bagi seseorang untuk bersikap lembut dan kasih sayang

kepada istrinya.

Bersikap lemah lembut kepada perempuan dan berusaha untuk

memperoleh kasih sayangnya.

Orang mukmin dianjurkan untuk menjauhkan diri dari segala

jenis permainan dan senda gurau meskipun tidak mendatangkan

dosa.

Seorang murid dibolehkan untuk mengingatkan gurunya jika
sang guru melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak baik. Hal
ini bukan berarti sang murid telah berlaku kurang sopan kepada

gurunya, tetapi ia justeru dianggap telah menjaga kehormatan

dan kewibaw&m gurunya.

Seorang murid dibolehkan untuk mengeluarkan fatwa di
hadapan gurunya. Dalam kasus di atas, Abu Bakar menyangka

bahwa Rasulullah SAW sedang tidur sehingga ia khawatir jika
Rasulullah SAW akan terbangun. Maka, ia memarahi anak

perempuannya (Aisyah) dengan maksud untuk mencegah

terjadinya kemungkinan tersebut. Sedangkan perkataan Aisyah
pada akhir hadits ini "Ketika Rasulullah SAI{ lengah, aku

memberi isyarat dengan matalcu kepada kedua anak perempuan

f/2" menunjukkan bahwa meskipun telah mendapatkan izin dari

Rasulullah SAW, Aisyah tetap menyuruh kedua anak

perempuan itu untuk keluar. Hal itu dimaksudkan untuk
menjaga perasaan sang ayah dan menghindari kemarahannya.
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y ?t" o€ 3 6aaa hari raya) Ini adalah hadits lain, dimana

sebagian perawi menggabungkan dengan hadits pertama dan sebagian
perawi yang lain memisahkannya. Hadits kedua ini telah disebutkan
sebelumnya dalam bab-bab tentang "Masjid", akan tetapi dengan
riwayat yang berbeda; yaitu dari Az-Zuhri, dari Urwah. Sedangkan
dalam bab ini, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Jauzaqi. Hadits
tersebut adalah termasuk hadits maushul, karena dimulai dengan
lafazh " Dia (Aisyah) berkata " .

irllr i-*- grrng-orang Sudan bermain) Dalam riwayat Az-

Zulvi disebutkan dengan lafazh -ro-ir Ct'rt-'t:a,1 (dan orang-

orang Habasyah bermain di masjid). Sedangkan dalam riwayat
Muslim dari Hisyam, dari bapaknya, disebutkan dengan lafazh iE
.rrr:;"ir C O,;*-';:..7 (orang-orong Habasyah datang dan bermain di
masjid). Melihat konteks riwayat tersebut, Ath-Thabari berpendapat
bahwa perbuatan itu biasa mereka lakukan setiap hari raya. Dalam
riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh ttl,A ,1,5t';i i: 6
.rrnlJ,ir Cttt:;k" (Ketika para utusan Habasyoh datang (di Madinah),

merekn bermain-main di masjid). Riwayat Ibnu Hibban ini
memberikan kesan bahwa keringanan yang diberikan kepada mereka
untuk bermain di masjid adalah berkaitan dengan kedatangan mereka,
dan bukan karena hari raya. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak
bertentangan, karena ada kemungkinan bahwa kedatangan mereka itu
bertepatan pada hari raya, sedangkan pada hari raya mereka biasa
melakukan hal itu. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan
Abu Daud dari Anas, L'j ,#,st 1O-ft *t * io' -p dt i: A

#)4 tU d.i (Ketika Rasulullah SAtttr tiba di Madinah, orang-

orang Habasyah riang gembira bermain dengan tombak mereka).
Tidak diragukan lagi bahwa kedatangan Rasulullah sAw bagi mereka
adalah lebih besar nilainya daripada hari raya.
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U-t 6tt (Aku tirtak

,, unrut melihatnya araukah

Rasulullah SAW yang berkata, "Apakah kamu ingin melihatnya?").
Kalimat ini menunjukkan adanya keraguan dalam diri Aisyah tentang
siapa yang mengajak untuk melihat permainan itu, apakah Rasulullah
SAW yang menawarkannya ataukah Aisyah yang memintanya. Dalam

hal ini, lafazh iiL 1ot, (Aisyah) bertanya) dapat dibacu iL 6io
(Aisyah) bertanya) yang berarti bahwa perkataan tersebut adalah
perkataan perawi hadits, sehingga tidak bertentangan dengan kalimat,

ij$$f "J6 $s (atau beliau mengatakan, "Apakoh kamu ingin

melihqtanya."). Dalam hal ini, ada sejumlah riwayat yang berbeda.

Dalam riwayat Nasa'i dari jalur Yazid bin Ruman, dari Aisyah,

disebutkan bahwa Aisyah berkata; e Ut'?ot ,oV cr'*'),t5 ,"i:.,

s.w zas.v [ ,j6i q'F i(x'J', -e:; €i_ ej"ry 'ty *j a:, ?nr

,t.Ptt (Aku mendengqr suarq gaduh dan suara anak-anak. Maka,

Rasulullah SAI{ langsung berdiri, dan ketika itu beliau melihat
seorang wanita Habasyah sedang menari dan dikelilingi oleh anak-
anak. Lalu beliau bersabda, "Wohai Aisyah, ke sinilah dan
lihatlaht"). Dari sini diketahui, bahwa Rasulullah-lah yang

menawarkan kepada Aisyah untuk melihatnya. Sedangkan dalam

hadits Ubaid bin Umair dari Aisyah yang diriwayatkan Muslim
disebutkan bahwa Aisyah berkata, etji 6 o\>1 @ku ingin melihat

mereka). Riwayat ini menegaskan bahwa Aisyah-lah yang meminta
kepada Rasulullah SAW untuk melihat pertunjukan tersebut.

Meskipun demikian, kedua riwayat tersebut dapat disatukan, yaitu
AisyahJah yang meminta dan Rasulullah SAW mengizinkannya.

Dalam riwayat Nasa'i dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah,

disebutkan bahwa Aisyah berkata, ir' ,J, ../' d 
'Jti o't*;z*)t'yt

ltt ,'d;i tdi,sF'oi ',4 it;; U |*: # (orang-orans

Habasyah masuk ke masjid don merelra bermain-main di dalamnya.
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Maks, Rosulullah SAW berkata kepadaku, "llahai Humairah

Qtanggilon Aisyah), apakoh kamu ingin melihat mereka?" Aktt

menjawab, "Yo.").

Syaikh Ibnu Hajar berkata, "Sanod hadits ini shahih, dan saya

tidak pernah melihat hadits shahih yang menyebutkan kata

'Humairah 'selain hadits ini."

Dalam riwayat Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata , d.tj ri
* g-A, ti ,Y'i- (di ontara ucapan mereka poda waktu itu; Abu

Qasim (Nabi Muhammad) adalah arang yang baik). Adapun riwayat

Ahmad,Ibnu Hibban dan Sarraj dari hadits Anas disebutkan, -r*,h'li

\ti'F-6 ,jui ;A irs.,o'lJj<{t pt yi'& H'sri ;; n'ius
C.b *'rb.i ,oi'h- iSa 6rororg Habasyah menari di depan Nobi

SAW, dan mereka berbicara dengan bahasa merelca, lalu Nabi SAW

bertanya, "Apa yong mereka bicaralcan?" Anos berlwta, "Merelca

berkata, 'Muhammad adalah hamba yang shalih.").

:b ,* 's,3;'oirli ,iUiU (Aku disuruturya berdiri di belakangnya

dimana pipiku dekot dengan pipi beliau). Maksudnya, pipi keduanya

saling menempel. Dalam riwayat Hisyam dari ayahnya, yang

disebutkan Muslim, berbunyi: 
:'--<" tb Oit'c.;AV (Aku meletakkan

kepalaku di pundalvtya). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan,
,. I .. t c,c',,b ,)1. *,*i -3lft y.b .J" C5 iib'i (Alat meletakkan daguku di

pundaknya dan aku tempellun wajahht di,pjpinya). Dalam riwayat

Ubaid bin Amir disebutkan, 9.bi F i',;.'1al;i @ku melihat di antora

lredua telinga dan bahunya). Makna riwayat-riwayat ini saling

berdekatan, dan yang paling jelas adalah riwayat Abu Salamah. Dalam

riwayat Z;rilri. dari Urwatr disebutkan, 'Fi ti\ d-# (betiau

menghalangi wajahku ketika aku sedang melihat). Dalam riwayat lain

disebutkan, !.ri/, df- (beliau menutupiku dengan selendangnya).

Dari hadits ini Ibnu Al Manayyar menyimpulkan, batrwa berdirinya
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wanita di belakang suami atau mahramnya sudah merupakan hijab

baginya.

i0:ti ni. 6- (Wahai bani Arfidaft). Sebagian pendapat mengatakan

bahwa ini adalah julukan orang-orang Habasyah. Pendapat lain
mengatakan, bahwa itu adalah nama salah seorang dari mereka. Ada
juga yang mengatakan, bahwa sebutan itu adalah nama kakek mereka

yang paling tua. Pendapat lain mengatakan, bahwa arti ungkapan

tersebut adalah, "wahai Bani Ima'!" Dalam riwayat lain disebutkan,

isti ni. r-,( :pr 'Ju0 7 e]"'l (Umar membentak mereka, sehingga

Rasulullsh SAI{ bersabda, "Tenanglah Bani Arfidahl"). Az-Zluhri

menyebutkan dari Sa'id, dari Abu Hurairah, Wi "i.;"4 d s'$U

* U"rats |su': o=lt ii,r * Ct]w ,q. (Umar mengambil kerikil,

kemudian melempar mereka de'ngan kerikit itu sehingga Rasulillah
SAW bersqbda, "Biarkan mereka, wahai Umar."). Dalam riwal'at Abu

Awanah terdapat tambahan, isrt ; 'Sri ttrtunssuhnya mereka

adalah Bani Arfidai). Dalam riwayat As-Sarraj dari jalur Abu Zinad,

dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada

waktu itu, aaL *-r'd; ;i,*,i 6r: e oi i't6" F.Qqs*- orons-

orang Yahudi mengerti bohwa dalam agama kami terdapot

keringanan atau kelapangan, dan sesungguhnya aku diutus dengan

agama yong lurus dan penuh toleransi).

* tit ufr 1*tugga aku merasa bosan) Dalam riwayat Zlrtri

disebutkan, iLir,rir u( o';i & (Sehingga aku yang merasa bosan).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, gl' $1 o';i & *i U i,i- "i
'J/i (Kemudian beliau berdiri ksrenaku, sehingga aku yang pergi).

Dalam riwayat Nasa'i dari Yazid bin Ruman disebutkan, t;i ,;.i* Ui

elb lili f7 ,r 'jii 'C;# ,Uiti rcj-.r (Betumkah kamu puas?

Belumkth ksmu puas? Aisyah berkata, "Ketiks itu aku mengatakan,

"Belum, ogar dapat melihat kedudukanku di sisinya."). Dalam
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riwayat Abu Salamah disebutkan bahwa Aisyah berkata, J'r"i 5- :'Ci
,dt F,'* g6i :a,6.Jir i ,Lri reri-; ,.J. j,i j $,yr;s r 1lr

: €.'Si't 4 i* lr3r tj: 'oi |*t It Ut" berkara, "wahai

Rasululloh, jangan tergesa-geso!" Lalu beliauberdiri dan berkata
kepadaku, "Cukup, wahai Aisyah!" Aku berkata, "Jangan tergeso-
gesa, wahai Rasulullah!" Aku mengatakon, "sesungguhnyo aku tidak
terlalu suka melihat mereka, alu hanya ingin kaum wanita
mengetahui kedadukanku di sisi Rasulullah don kedudukan beliau di
sisiku- ").

Hal itu menunjukkan bahwa ketika itu Aisyah masih berusia
muda, sehingga orang yang hrpegang dengan hadits ini berpendapat
bahwa hukum yang ada dalam hadits ini telah dihapus (di-nasakh)
karena peristiwa itu terjadi pada awal Islam, sebagaimana yang
disebutkan dalam bab-bab tentang masjid. Tapi pendapat ini dijawab,
bahwa perkataan Aisyatr !)tl, g-t-(beliau menutup wajahku dengan

selendangnya) menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah
turunnya ayat tentang hijab, Demikian juga dengan perkataan Aisyah

,).uaic,lt gibi '*i (Aku ingin agqr para wonita mengetahui

kedudukon Rasulullah sAW di sisiku), ini menunjukkan bahwa
peristiwa tersebut terjadi setelah Aisyah baligh. Dalam riwayat Ibnu
Hibban disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika utusan dari
Habasyah tiba di Madinah, yaitu pada tahun ke 7 H, dan ketika Aisyah
berumur 15 tahrm-

Hadits ini dijadikan dalil bahwa bermain pedang untuk latihan
itu dibolehkan. Al Qadhi Iyadh mengatakan, hadits ini menunjukkan
bahwa wanita dibolehkan untuk melihat pertunjukan yang dilakukan
oleh laki-laki asing (yang bukan mahramnya), tapi yang dianggap
makruh adalah apabila wanita itu melihat laki-laki asing dan
bersenang-senang. Imam Nawawi berkata, "Melihat dengan syahwat
terhadap laki-laki atau wanita asing adalah haram hukumnya, apalagi
jika dikhawatirkan timbulnya fitnah." Imam Nawawi melanjutkan,
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"Dengan demikian, dimungkinkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum

Aisyah baligh." Karena, disebutkan bahwa Aisyah melihat permainan

mereka dan tidak melihat badan dan wajah mereka. Jika hal itu terjadi

dengan tidak sengaja, maka ia dapat memalingkan wajahnya. Setelah

enam bab akan diterangkan cara mengompromikan judul bab di atas

dan bab sesudahnya, dimana Imam Bukhari memberinya judul

"Membawa Senjata pada Hari Raya adalah Makruh Hukumnya".

3. Hal-hal yang Disunahkan Bagi Umat Islam Pada Dua Hari
Raya (Idul Fitri dan Idul Adha)

:Jvt|+X-; j&frrJ* C,'e-
, .i .. o.1. . ". oi . er. ! o.(,'r.',. o. iji Lfi e-J t' ,F Jl U^ \, q

..4,I .-.t.g,

951. Dari Barra', ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

berkhutbah, beliau bersabda, "Yong pertama kali kita lakukan pada

hari raya kita ini (ldul Adha) adalah menunaikan shalat, kemudian

kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa melakuknn

hal itu, maka ia telah melal*anakan Sunnah kita'."

o6-_tQ q&)
:Uu ,,.rt l. ?';'rt:;\i *)\fr a o\:ii ,G:\i q,,t-r* ,r

);, i egtu;'tr 4$i,k ;)i\- F!-,\*)

k ;',F,,Uv+b frt *r..;l;,G f
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a

aljt
l,o t .

J-rs iw ,f i;.c,u,ie;4j y ilt Jt" ^)tt

;*')t* rt ,F of ,* 6i G-::*j ^)L *t -*

*v nt J:A'd!'^ii
l

Y ?e'r'-r !' ''

z.l o

U.i-c I

952. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abu Bakar masuk ke dalam
rumahku, ketika itu saya sedang bersama 2 anak (budak) perempuan

dari kaum Anshar yang mendendangkan nyanyian kaum Anshar pada

hari Bu'ats." Aisyah berkata, "Kedua anak itu bukanlah penyanyi."

Melihat hal itu Abu Bakar berkata, "Pantaskah seruling-seruling

syetan dibunyikan di rumah Rasulullah SAW, padahal hari itu adalah

hari raya?." Maka Rasulullah SAW pun bersabda,"Wahai Abu Bakar,
setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita-"

Keterangan Hadits:

Ibnu Adi meriwayatkan hadits dari Watsilah,

iJi.l ri. lo' .1ft .i;i ,j'ai .a:,i ti., ?rt ft ,Jui
.t . v' l-

(bahwa dia (Watsilah) bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari
raya, lalu dia berkota, "Semoga Allah SW menerima amalan kita
dan omalanmu." Lolu Rosulullah berkata, "Semoga Allah meneriwa

omalan kita dan amalanmu."). Dalam sanad hadits ini terdapat

Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami, dia adalah perawi yang lemah
(dha'iJ). Al Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Shamig bahwa ia
(Ubadah) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan

Rasulullah SAW menjawab, i.qt f(4 
'J,5 (hu adalah perbuatan

orang-orang Ahli Kitab [Yahudi dan Nasranr/). Sanad hadits ini juga

dha'if.

Saya (Ibnu Hajar) meriwayatkan hadits ini dengan sanod yang

hasandari Jubair bin Nafir, ia berkata, 1li it ,* ,, J;'.+g,li U&

*i 9it ,fi ,#,;$.iii *it ?'y-';l'it';r,1 (paro sahobat

Rasulullah SAW apabilo bertemu di hara raya, sebogian mereka
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mengalokan kepada yang lain, "Semoga Allah menerima amalan kita

dan amalanmu.").

Adapun korelasi hadits Aisyah dengn judul bab, sebagian

berpendapat terletak dalam kalimat, riitp t.ta'1 $ni adalah hari raya

kami) yang menunjukkan bolehnya melakukan hal itu, tapi hal itu
perlu diteliti kembali, karena permainan tersebut tidak dikatakan

sebagai perbuatan yang sunah. Kemungkinan maksudnya adalah,

bahwa mendahulukan ibadah daripada permainan termasuk kebiasaan

yang dilakukan umat Islam. Tapi mungkin juga yang dimaksud adalah

sunnah sesuai dengan pengertian secara etimologi (bahasa).

Adapun hadits Barra' adalah bagian dari hadits yang akan

disebutkan secara lengkap setelah bab ini. Sedangkan Hajjaj yang

dimaksud dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Minhal.

Ibnu Al Manayyar melihat kejanggalan dalam korelasi antara

judul bab dengan hadits yang disebutkan; karena dalam judul bab

Imam Bukhari menyebutkan "dua hari raya", sedangkan hadits

tersebut hanya menerangkan hail raya Idul Adha.

Jawabnya, dalam kalimat '116 'o1 $i v$; y, i,* u 'S\1 
b1

(sesungguhnya yong pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah

shalat) menunjukkan bahwa shalat pada hari itu adalah yang

terpenting. Sedangkan selainnya; seperti khutbah, menyembelih

hewan kurban, dzikir dan lainnya merupakan perbuatan baik yang

dilakukan pada hari raya Idul Adha, dimana hukumnya mengikuti

hukum shalat tersebut. Dalam hal ini ada kesamaan antara kedua hari

raya tersebut, sehingga akan lebih baik jika tidak disebutkan secara

khusus "Idul Adha" dalam judul bab. Hadits Aisyah ini telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya.
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4. Makan Sebelum Shalat Idul Fitri

rrri Y *t * frt ** $t J'y-: os :Jv !." ; ,fi'*
1,, to.t ia, t o t6 .t ','- 

4 '

lt !t# ;L :*v1 ; Y} Jt"'s .o(;'lEU ;; -Ai,?'i_'ra-ti:'",isV::*jy ilt,k dt,f Ui;* i,Su

953. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak
pergi (ke masjid) pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan
beberapa buah kurma." Murajja' bin Raja' berkata, '.Ubaidillah
menceritakan kepadaku bahwa Anas berkata, 'Rasulullah SAW
memakannya dalam jumlah yang ganjil'."

Keteransan Hadits:

Dalam hadits pada bab ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW
tidak pergi untuk melaksanakan shalat idul fitri sebelum makan
beberapa buah kurma.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Harai bin Umarah, dari Murja,
dengan lafazh, fsrli';rtii;t'1 (b e I i au me makannya s at u p e r s ata). Imam

Bukhari juga meriwayatkan dari jalur (sanad) ini, tapi ada perawi
ketiga dari Ubaidillah bin Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Al
Ismaili, Ibnu Hibban dan Hakim dari Utbah bin Humaid dengan

lafazh, 'tt u.i'q ,y1 \i t;;')i (^b 'ri utr ?t; yt- e p e'i- e? ,;

(t Fi (Nabi tidak keluar [melal<sanakan shalatJ pada hari raya

Idul Fitri hingga beliau makan beberapa kurma; tiga, lima, tujuh,
lebih sedikit atau lebih bonyak dari itu dengan jumlah yang ganjil).

Al Muhallab berkata, "Adapun hikmah makan sebelum shalat Id
adalah agar seseorang tidak mengira bahwa ia harus berpuasa sampai
melaksanakan shalat Id. Maka, seakan-akan Rasulullah SAW ingin
menutup prasangka semacam ini."
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Ulama lainnya berpendapat, "Manakala kita diwajibkan untuk

berbuka setelah berpuasa, maka anjuran untuk segera berbuka adalah

wujud ketaatan kita kepada perintah Allah. Oleh karena itu, kita

dianjurkan makan sedikit saja. Seandainya bukan untuk menaati

perintah Allah, niscaya Nabi SAW akan makan sampai kenyang."

Alasan ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Jamrah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa syetan yang ditahan pada

bulan Ramadhan tidak akan dilepaskan kecuali setelah shalat Id.

Maka, seorang muslim disunahkan untuk makan terlebih dahulu

sebelum menunaikan shalat Id, agar bisa selamat dari godaan syetan.

Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan tentang alasan yang

dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar. Ibnu Qudamah berkata. "Kami

tidak melihat adarrya perbedaan disunahkannya makan sebelum

menunaikan shalat Id pada hari raya Idul Fitri."

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Syaibah dari Ibnu Mas'ud dan

An-Nakha'i dijelaskan, bahwa dalam hal ini seseorang boleh memilih

antara makan sebelum shalat ataupun sesudahnya. Adapun hikmah

disunahkannya makan kurma adalah karena kurma mengandung zat

gula yang dapat mempertajam penglihatan setelah ketajaman mata

melemah karena pengaruh puasa. Oleh karena itu, sebagian tabi'in
menganjurkan untuk berbuka dengan makanan yang mengandung zat

gula seperti madu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah

dari Muawiyah bin Qurrah, Ibnu Sirrin, dan ulama-ulama lainnya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Aun bahwa ia ditanya tentang hal itu,

maka ia pun menjawab, "Karena hal itu dapat menahan kencing."

Semua ini diperuntukkan bagi orang yang mampu mendapatkan

makanan tersebut. Akan tetapi jika tidak, maka disunahkan untuk

berbuka dengan apa saja, meskipun hanya dengan meminum air,

sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah.

Sedangkan mengenai disunahkannya memakan makanan dalam

jumlatr yang ganjil, Al Muhallab mengatakan bahwa bilangan ganjil

itu mengisyaratkan ke-esa-an Allah, maka Rasulullah pun selalu
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melakukan sesuatu dalam jumlah yang ganjil untuk mencari berkah-

Nya.

5. Makan Pada Hari Reya Idul Adha

+ :fu,p c, u *t y il, J:"';), i6 'ju -s'*
LK ,o;16 ,t Tij.iilr y ,Fb- ?'; t:; ,,la ;L, 1a

.1 \'JibL qyt,iG ,i:'b *i * i:t S; 1t
?:ri o.,ii x ,*t y ilt ;*'4,';'n i ,f |io

.r|f ;r'- Jclt
945. Dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersaMa,

"Barangsiapa merryembelih hewan kurban sebelum shalot ldul Adha,

maka hendaknya ia mengulangi (menyembelih hewan kurban lagi)."
Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Hari ini adalah hari di mana

daging menjadi santapan." Ia menyebutkan perkataan ini ketika

berada di samping Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nampaknya

membenarkan perkataan tersebut. Laki-laki itu kembali berkata, "Aku
mempunyai daging seekor Jadza'ah yang lebih aku sukai daripada

daging dua ekor kambing." Maka Rasulullah SAW memberikan

keringanan kepada ofimg tersebut, tetapi aku (Anas) tidak tahu pasti,

apakah beliau memberikan keringanan bagi orang selain dia atau

tidak.

y ilt J* Ut r+" :lu r*L'it:r o1, flG I :t;t f
t*',r;j 6b 'v u iS'at ;:>tar ;-. u7b\i;;- *i
.'i |r3 rj a:tLsr # fV $2st ;l'e;';i ,:o!)t;tbi '',i
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955. Dari Barra' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah

berkata kepada kami pada hari raya Idul Adha setelah melakukan

shalat (Idul Adha), 'Barangsiapa melakukon shalat seperti shalat

kami, dan menyembelih hewan kurban seperti kami, makn kurbannya

telah benar (sah). Akan tetapi barangsiopa menyembelih hewan

kurban sebelum shalat, maka tidak ada pahala kurban baginyo

(kurbanya tidak sah)'." Abu Burdah bin Niyar -sepupu Al Barra'-

berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah menyembelih hewan

kurban sebelum shalat! Aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan

dan minum. Oleh karena itu, aku senang apabila kambing milikku
adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Maka aku

menyembelih kambingku, dan aku makan sebelum melakukan shalat."

Rasulullah SAW berkata, "Kambingmu adalah sebagai daging

kambing (tidak menjadi hewan kurbon)." Ia kembali berkata, "Wahai

Rasulullah SAW, kami mempunyai satu ekor kambing betina yang

hampir berumur dua tahurL yang lebih kami sukai daripada dua

kambing yang lain, maka apakah ia bisa dijadikan kurban?"

Rasulullah SAW menjawab, "Yo, okan tetapi hal itu tidak boleh

dilakulron oleh orang setelah l(omu."

@:
Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak

membatasi makan pada hari raya Idul Adha dengan waktu tertentu,

sebagaimana beliau membatasinya pada hari raya Idul Fitri. Hal itu
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berdasarkan kalimat dalam hadits Anas, "Hori ini adaloh hari dimona

orong-orong menginginkan daging", dan kalimat dalam hadits Barra',
"Hari ini sdalah hari makon dan minum". Dalam kedua hadits ini,
orang tersebut tidak membatasinya dengan waktu tertentu untuk
makan pada hari raya Idul Adha.

Seakan-akan Imam Bukhari ingin melemahkan hadits-hadits
sebelumnya yang mengisyaratkan adanya perbedaan antara Idul Fitri
dengan Idul Adha, dimana pada hari raya Idul Adha disunahkan untuk
melakukan shalat terlebih dahulu sebelum makan, sebab dalam hadits
Barra' di atas disebutkan bahwa Abu Burdah makan sebelum

melakukan shalat Idul Adha. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
hewan yang disembelih sebelum melakukan shalat tidak disebut
sebagai hewan kurban. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak
melarang untuk memakannya. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi dan

Hakim dari Burdah disebutkan bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW
tidak akan keluar rumahnya (menuju masjid) pada hari raya Idul Fitri
kecuali setelah makan. Beliau juga tidak makan pada hari Idul Adha
kecuali setelah shalat Id."

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Al Bazzar dari
Jabir bin Samurah. Thabrani dan Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, ';A;t i:.tb[r |F ,p P!, i;- CX- t'oi e{tr o,

t{-'al # ,* (Termasuk Sunnah adalah seseorong tidak keluar

pada ldul Fitri sehingga ia mengeluorkan shadaqah (zakot) dan

memakan sesuatu sebelum keluar ke masjid). Ibnu AI Manayyar

berkata, "Rasulullatr SAW telah menetapkan pada kedua hari raya

dalam waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan

shadaqah, yaitu sebelum pergi ke masjid pada hari Idul Fitri dan

setelah menyembelih kurban pada hari Idul Adha." Jadi, antara kedua

hari raya itu ada persamaan dan perbedaannya.

Sebagian berpendapat, "Barangsiapa memiliki hewan kurban

untuk disembelih, maka disunahkan baginya untuk makan sebelum

melakukan shalat Id; dan barangsiapa yang tidak memiliki hewan
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kurban, maka ia boleh memilih antara makan sebelum shalat Id atau

sesudahnya." Penjelasan selengkapnya tentang hadits Anas dan Barra'
di atas akan dipaparkan pada pembahasan tentang "Berkurban", insya

Allah.

'i |*J lj alijit F '^iti a.;tl,Ar 
'# 'U ii (barangsiapa

menyembelih hewan kurban sebelum shalat, mako tidak ada pahala
kurban baginya). Demikianlah yang disebutkan dalam berbagai

riwayat dengan menggunakan huruf w ow pada lafazh 'i 3L! 11 Qidak

ada pahalo kurban baginya), sedangkan dalam riwayat Imam Nasa'i
tanpa menyebutkan huruf tersebut. Jika menggunakan huruf wcw,
maka dapat ditafsirkan, "Hal itu tidak mencukupi dan ia tidak
mendapat pahala kurban." Hal itu mirip dengan hadits yang

diriwayatkan Imam Muslim dari Utsman bin Abi Syaibah, Ishak bin
Ibrahim, dari Jarir, yaitu l' . 

'afh! !?tt i' . ti{ 
,u;tt lrt

!:;,)'t (Barangsiapa htjrohnya kepada Altah dqn Rasul-Nya, maka

htjrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya).Al Ismaili meriwayatkan
hadits tersebut dari jalur Abu Khaitsamah, Yusuf bin Musa, dan

Utsman dari Jarir dengan lafazh, / it 'i[:i a'y,2lr|lilL: ti
(Barangsiapa berlatrban sebelum shalat Id, maka kambingnya adalah
kambing doging ltidak untuk kurban)...)" Meskipun demikian, kedua

lafazh tersebut mengandung makna yang sama. Menurut hemat saya,

perbedaan tersebut berasal dari Utsman, karena ia meriwayatkan
hadits di atas dengan maknanya saja. Wallahu a'lam.

Pelaiaran yang danat diambil

Dalam hadits Anas dan Barra' terdapat beberapa pelajaran
penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

l. Penekananperintahuntukberkurban.

2. Maksud berkurban adalah memperoleh daging yang baik, dan

mengutamakan tetangga yang terdekat.
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3. Jika seorang mufti melihat tanda-tanda kejujuran dalam diri
orang yang meminta fatwa, maka ia harus memberikan
kemudahan kepadanya. Bahkan jika ada dua orang yang
meminta fatwa dalam kasus yang sama, maka seorang mufti
boleh memberikan fatwa yang berbeda, sesuai dengan kondisi
masing-masing.

Boleh memberitahu kebaikan seseorang yang layak mendapat
pujian, sesuai dengan kebutuhan.

6. Keluar Menuju Mushalla yang Tidak Ada Mimbarnya

LX" *t yiu' ,P lt ,s'i:r.tt :Js"q,At + ,.ri ,r
. t ). . , ' , - .. t ' ' '"i ,i"t2t :) i+- :,r i:r6 ,1;!t jt ,*\?, *.a)t t;
. rl. .: o".,t., '-cff -etu .* "u}* u6ti- o$t ,)lt;. i{t i;
ji :*;V'ri'^,a rx.'gZ-'oi U;- ok'uy 

'r*):t-i 
,"r17;i

'e? &u: & ',at)f.'*:$ fii; .J.fi.; ,*
$1 j*5r Ei tu ,f'si ;:r; €'-*fr',-i *|- ot1; i
,:JA Li ,p q; 'oi 'qi.Ltr'; rir; ,rt*st ; I iu Z
i* ,'i iti ,1:>tLsr ,p'+i'€rtt ,G.# ,,.;.4L|:Jr*,

I * ? yt, pi 
" 

,|.i!; ,:;, c +i ''i "t Ui :Ju; ,rtr,
'Ji ,iLr; ,#, 'rx. tt o:r[x.,;k 'j ;at';,1.,,1ut "';,i

.:tu'
956. Dari Abu Said Al Khudri, ia berkata, "Pada hari Idul Fitri

dan Idul Adha, Rasulullah sAw keluar menuju mushalla. Ketika itu,

4.
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yang pertama beliau lakukan adalah shalat Id. Kemudian beliau

berbalik dan berdiri menghadap jamaah yang sedang duduk di shaf-

shaf mereka. Kemudian beliau memberikan nasihat, wasiat dan

perintah kepada mereka. Apabila ingin mengutus pasukan, maka

beliau akan mengutusnya; atau ingin memerintahkan sesuatu, maka

beliau akan memerintahkannya. Kemudian beliau berpaling."

Abu Said berkata, "Manusia masih melakukan seperti itu sampai

pada suatu ketika aku keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha

bersama Marwan yang menjabat sebagai gubernur Madinah. Ketika

kami tiba di mushalla temyata ada sebuah mimbar yang dibangun oleh

Katsir bin Shalt, Marwan hendak naik ke atas mimbar itu sebelum

shalat Id. Maka aku tarik pakaiannya, sehingga ia pun

menghempaskan tanganku dan berkhutbah sebelum melakukan shalat

Id. Aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, kamu telah merubah (sunah

Rasul)'. Ia menjawab, 'Abu Sa'id, apa yang engkau ketahui telah

berlalu. Aku menajwab, 'Sungguh apa yang aku ketahui lebih baik

dari yang tidak aku ketahui'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya manusia

tidak akan duduk bersama kita untuk mendengarkan khutbah jika

dilakukan setelah shalat Id, maka aku melakukannya sebelum shalat

Id'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebagian jalur

hadits Abu Sa'id yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadits yang

diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur Al A'masy, dari

Ismail bin Raja', dari bapaknya, dia berkata, * ?rr'Jilt irtT ;9i
lI.t',ie o0'; 6- ,Jti';;-, fl$,tJlclr # .urr;;.2 lpada hart

raya Marwan mengeluarkan mimbar, lalu ia memulai khutbah

sebelum melaksanaknn shalat, maka salah seorang berdiri dan

berkota, "Wahai Marwan, kamu telah menyalahi Sunnah!").
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Mushalla (tempat shalat) itu terletak di Madinah yang berjarak

sekitar 1000 dzirq 'dari pintu masjid Nabawi, sebagaimana dikatakan

oleh Umar bin Syabah dalam kitab Akhbar Al Madinoh yang

diriwayatkan dari Abu Ghassan Al Kannani.

orlt S;r;1'?'f; Ufr- f (Kemuaian beliau berbalik dan berdiri

menghadap jamaah) Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Daud bin

Qais dari Iyadh disebutkan dengan lafazh, lfu Cr}6 rrir ,tl.t4
(kemudian beliau menghadap ke arah jamaah dalam keadaan berdiri
di tempat sholatnya). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan,

Fl * * ?T-|JSoi lOetiau berkhutbah pada hari Id dengan berdiri

di atas kakinya). Riwayat ini mengindikasikan bahwa pada zaman

Rasulullah SAW belum ada mimbar di mushalla (tanah lapang untuk

shalat Id). Hal ini juga diperkuat oleh perkataan Abu Said, i.1.6r )i *
orl.i t'*? & uf: u$ lxru* muslimin tetop seperti itu hingga

aku keluar bersama Marwan). Dari sini dapat disimpulkan batrwa

orang yang pertama kali membuat mimbar adalah Marwan. Dijelaskan

dalam kitab Al Mudawanah karya Imam Malik yang diriwayatkan
oleh Umar bin Syabah dari Abu Ghassan, bahwa orang yang pertama

kali berkhutbah di atas mimbar di mushalla adalah Utsman bin Affan.
Ia berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari tanah yang dibangun

oleh Katsir bin Shalt. Tapi riwayat ini mu'dhal. Riwayat yang lebih
shahih adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari jalur
Daud bin Qais dari lyadh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari. Ada kemungkinan Utsman pernah melakukan hal itu, lalu ia
meninggalkannya. Kemudian setelah itu Marwan mengulanginya, tapi

Ibnu Sa'id tidak memperhatikan hal itu.

Lokasi rumatr Katsir bin Shalt berdampingan dengan mushalla,

untuk itu ia membangun mimbar tersebut di dalam mushalla. Katsir
yang disebutkan adalah bin Shalt bin Muawiyah Al Kindi. Ia adalah

salah seorang pembesar tabi'in yang dilahirkan ketika Rasulullah

SAW masih hidup. Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Nafi' dengan sanad
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yang shahih, "Pada awalnya nama Katsir bin Shalt tidak terkenal,
kemudian Umar sering menyebut-nyebut namanya." Dalam kitabnya
Ash-Shahabah lbnu Mandah menyebutkan, bahwa ayah Katsir bin
Shalt termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sekalipun
masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini.

yr'ry, dil (Maka qku tarik pakoiannya), maksudnya agar ia

melakukan shalat Id terlebih dahulu sebelum berkhutbah sebagaimana

mestinya. Adapun perkataan Abu Said, ytr'it ,'i 
"*i 

(Denti Allah,

engkau telah merubah Sunnah Rasulullah'SAW) menegaskan bahwa
Abu Sa'id-lah yang mengingkari perbuatan Marwan tersebut. Akan
tetapi dalam riwayat Muslim dari jalur Thariq bin syihab disebutkan,

& ;tbi ,,Sut ,y1 li ?ti Lr; atU' Ji 5l' ei <vnti it;. V Sri

A)b 6 ;a3'rrt ua 61 ,y i.l j6i .r,116 6':)j t, ,'Jut ,a:h$r (Orang

yang pertama kali khutbah sebelum shalat Id adalah Marwan. Melihat
hol itu, maka solah seorang berdiri dan berkata, "shalat Id itu
dilakukan sebelum khutbah." Marwan menjawab, "yang demikian itu
telah ditinggalkan." Abu Sa'id pun berkata, "la (Marwan) telah
melakuknn hal itu berdasarkqn ijtihadnya. "). Riwayat ini menegaskan
bahwa orang yang mengingkari perbuatan Marwan bukanlah Abu
Said. Ada kemungkinan bahwa orang tersebut adalah Abu Mas,ud,
karena dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa ia bersama-
sama dengan Marwan dan Abu Sa'id.

:fut ,p qi);tr :fut '$i. 6 o'-.l!_ t';k- il ./6r 'tt

(Sesungguhnya manusia tidak akan duduk bersama kita untuk
mendengarkan khutbah jika dilakukan setelah shalat Id, ntaka aku
melakukannya sebelum shalat Id). Kalimat ini menunjukan bahwa
Marwan melakukan hal itu berdasarkan ijtihadnya sendiri,
sebagaimana akan diterangkan dalam bab selanjutnya bahwa Utsman
juga melakukan hal sepe(i itu, akan tetapi karena sebab lain.
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2.

Pelaiaran vans dapat 4imabil

l. Membuat mimbar. Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa

mereka memilih membuatnya dari tanah bukan dari kayu,

karena mimbar itu akan dibiarkan begitu saja di tanah lapang

tanpa dijaga, sehingga tidak bisa diambil orang.

Khutbah dengan berdiri di atas tanah tanpa mimbar adalah lebih

utama daripada berdiri di atas mimbar. Adapun perbedaan antara

mushalla dengan masjid adalah bahwa mushalla (tempat shalat)

berada dalam sebuah tempat yang terbuka, sehingga khatib

dapat melihat semua hadirin. Sedangkan masjid berada dalam

sebuah tempat yang tertutup, sehingga terkadang seorang khatib
hanya dapat melihat sebagian hadirin.

Shalat Id disunahkan untuk dilakukan di mushalla (tempat

terbuka), dan tidak dilakukan di dalam masjid, kecuali apabila

dalam keadaan darurat.

Para ulama diharuskan untuk menegur para pemimpin jika
mereka melakukan hal yang bertentangan dengan Sunnah.

Seorang alim dibolehkan untuk bersumpah atas kebenaran yang

disampaikannya.

Seorang alim juga boleh melakukan perbuatan yang menyalahi
perbuatan yang lebih utama jika seorang penguasa tidak
menyetujuinya, karena dalam hadits tersebut Abu Said tetap

menyimak khutbah dan tidak meninggalkan mushalla.

Mendahulukan shalat pada shalat Id tidak termasuk syarat

sahnya. Wallahu a'lqm.

Ibnu Al Manayyar menjelaskan, bahwa Abu Sa'id menafsirkan
perbuatan Rasulullah SAW sebagai sebuah ketentuan yang tidak
dapat dirubah. Sedangkan Marwan menafsirkannya sebagai

perbuatan yang lebih utama dan dapat dirubah, jika terjadi
perubahan kondisi masyarakat. Menurut Marwan, menjaga inti
dari sunah itu sendiri -yaitu mendengarkan khutbah- adalah

3.

4.

5.

7.
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lebih utama daripada menjaga cara yang sebenarnva tidak
termasuk syarat syahnya. l{allahu a'lam.

8. Seorang muslim disunahkan untuk melakukan shalat Id di tanah

lapang, karena melakukannya di tanah lapang adalah lebih
utama daripada di dalam masjid. Hal ini disebabkan karena

Rasulullah SAW selalu melakukannya di tanah lapang,
meskipun masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat

besar.

Imam Syaf i menjelaskan dalam kitab Al umm, "Kami
mendengar bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang yang hidup
setelahnya keluar menuju tanah lapang di Madinah untuk
melaksanakan shalat pada dua hari raya, kecuali jika ada halangan
seperti hujan. Demikian pula dengan para penduduk yang tinggal di
beberapa daerah, kecuali penduduk Makkah."

Kemudian Imam Syaf i juga menjelaskan bahwa hal itu
disebabkan karena luasnya Majidil Haram, dan tidak ada tanah yang
lapang di kota Makkah. Imam Syaf i berkata, "Jika suatu masjid di
dalam sebuah daerah dapat menampung seluruh penduduk. maka
menurut saya mereka tidak perlu lagi pergi ke tanah lapang. Tetapi
jika tidak dapat menampung seluruh penduduk, maka tidak dianjurkan
melakukan shalat Id di dalamnya."

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa permasalahan ini sangat

bergantung pada luas-sempitnya suatu tempat, karena diharapkan pada
hari raya itu masyarakat dapat tertampung dalam suatu tempat. Oleh
karena itu, jika hal itu dapat dilakukan di dalam masjid, maka
melakukan shalat Id di dalam masjid lebih utama daripada di tanah
lapang.
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7. Berjalan dan Berkendaraan Menuju Tempat Shalat Id, dan

Melakukan Shalat Tanpa Adzan dan lqamah

€ -b ort '{'s y ilt }r" ^)t'J;' oi:3 ; yt # f
t#t;x'k'i,P0&\i

957. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW

menunaikan shalat Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau

berkhutbah setelah selesai shalat.

ilt ub ct'ot

,W|f
tc t
. ., , c ,/,d) tu '5u

J't)

I rt.t e; v
6l
dl

c

:Yl.i alJt r:b ;

958. Dari Atha', dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku
mendengarnya berkata, 'Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri,
lalu beliau memulainya dengan shalat Id sebelum khutbah'."

959. Dari Atha', bahwa Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ibnu

Zubair pada awal dia dibaiat (yang isinya) bahwa shalat Idul Fitri
tidak memakai adzan, sedangkan khutbah dilakukan setelah shalat.

tt ytt;Li:i.'6,:.'f c .. -4. a. . 2

J.wftaVc.tf
' 

. o'/-o

,7*\t i'Y'
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960. Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata,

"Tidak dikumandangkan adzan pada (shalat) Idul Fitri dan Idul

Adha."

961. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengar

Abdullah berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memulai (hari

raya) dengan shalat, kemudian khutbah. Ketika selesai, Rasulullah

SAW yang didampingi Bilal mendatangi kaum wanita dan menasihati

mereka, sedangkan Bilal membentangkan pakaiannya di tempat

wanita-wanita yang ingin bersedekah. Aku berkata kepada Atha',
'Adakah kamu melihat saat ini seorang imam (apabila telah selesai

melakukan khutbah Idul Fitri atau Adha) mendatangi kaum wanita

dan menasihati mereka?' Ia menjawab, 'Ya, sesungguhnya perkara itu
merupakan suatu keharusan bagi mereka, tapi mengapa mereka tidak
melakukannya?"'

Keteransan Hadits:

Judul bab ini mengandung tiga macam hukum, yaitu:

1. Cara menuju ke tempat shalat

2. Mendahulukan shalat sebelum khutbah

3. Tidak ada adzan dan iqamah dalam shalat Id.
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Mengenai hukum pertama, Ibnu At-Tin mengomentarinya,

bahwa dalam hadits tersebut tidak ada kalimat yang menerangkan

tentang berjalan atau naik kendaraan. Ibnu Al Manayyar menjawab,

bahwa tidak adanya kalimat yang menunjukkan arti berjalan kaki

ataupun berkendaraan mengindikasikan bahwa kedua cara tersebut

diperbolehkan. Ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari ingin

menganggap lemah (dha'tfl hadits yang menerangkan bahwa hukum

berjalan kaki menuju shalat Id adalah sunah, sebagaimana disebutkan

dalam Sunan Tirmidzidari Ali, ia berkata; q6 9.l' JIC'p-'oi ilr 7
(Termasuk Sunnah (Rasulullah SAW) adalah keluor untuk

menunaikan shalat Id dengan berjalan Pkil. Dalam j.rgu

diriwayatkan dari Sa'ad Al Qardh, q' g.U oti |b',1=O h' ;l7t ot

ri:,,6 (bahwa Rasulullah SAW pergi untuk menunaikan shalat Id

dengan berjalan kaki). Hadits yang sama juga disebutkan dalam

Sunan lbnu Majah dari Abu Rafi'. Ketiga sanad hadits tersebut dha'f
(lemah). Imam Syaf i juga menjelaskan dalam kitab Al Umm, kami

mendengar dari Az-Zrfui bahwa ia berkata, 0.l, ii" ,,La n' J'yi 6')6
US alV 1') * e *J (Rasululloh S,I.W tidak pernah naik kenclarlaan,

bai'k dalam'slrotot Id ataupun shalat jenazah)-

Kemungkinan Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits Jabir

)*, y * k'E- '9'1 
@etiau bersandar kepada tongan Bitat) tentang

disyariatkannya naik kendaraan bagi yang membutuhkannya, dan

seakan-akan dia mengatakan bahwa yang lebih utama adalah dengan

berjalan kaki hingga ia merasa perlu untuk naik kendaraan; seperti

Nabi SAW melakukan khutbah dengan berdiri, dan ketika merasa

lelah, beliau bersandar kepada Bilal. Ibnu Al Murabith menerangkan

bahwa persamaan antara berkendaraan dan bersandar adalah,

keduanya salna-sama bersandar.

Sedangkan hukum kedua sangat nampak pada hadits yang

disebutkan pada bab ini, dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam

bab selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang
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pertama kali merubah Sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ini,
yaitu mendahulukan khutbah sebelum melakukan shalat. Dalam hadits

Thariq bin Syihab dari Abu Said, yang diriwayatkan Imam Muslim,
ditegaskan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah

Marwan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang pertama kali melakukannya
adalah Utsman bin Affan. Sedangkan Ibnu Mundzir meriu'ayatkan

dari Hasan Bashri dengan sanad yang shahih, diaberkata, '& U ,S\1

t'i::i" p r.:,,i ,sr; -asat ,b e- '# i yr6o, & ,L& 'rtbsr'$

'eli '{i ,i<l'2[t (Orang yang pertamo kali berkhutbah sebelum

melakukan shalat Id adalah Utsman. Biasanya, ia melakukan shalat
Id secara berjamaah, kemudian berkhutbah di hadapan mereka. Akan
tetapi karena ia banyak menemukan orang tidak mendapotkan shalat
(karena terlambat), maka ia pun melakukan itu, yaitu berkhutbah
sebelum shalat Id).

Alasan ini berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh
Marwan, karena Utsman lebih menekankan kepada kemaslahatan
jamaah supaya mereka dapat mengikuti shalat Id secara berjamaah.

Sedangkan Marwan lebih menekankan maslahat untuk mendengarkan

khutbah. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa pada masa Marwan
tidak sedikit orang yang tidak mau mendengarkan khutbahnya. karena

khutbahnya mengandung cacian kepada orang yang tidak pantas

dicaci, dan juga pujian secara berlebihan kepada sebagian orang. Jika
hal ini benar, maka perbuatan Marwan adalah untuk kemaslahatan

dirinya sendiri. Ada kemungkinan pula bahwa Utsman tidak terlalu
sering melakukannya. Berbeda halnya dengan Marwan yang

melakukannya secara terus-menerus, hinga ia pun dianggap sebagai

orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum melakukan

shalat Id.

Apa yang dilakukan oleh Utsman itu telah diriwayatkan dari
Umar. Iyadh dan pengikutnya mengatakan, bahwa hadits itu tidak
benar dari Umar dan apa yang mereka katakan itu perlu diteliti lebih
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mendalam, karena Abdunazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Yusuf bin

Abdullah bin Salam dengan sanad yang shahih, tapi bertentangan

dengan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam bab sesudahnya,

demikian juga dengan hadits Ibnu Umar. Hadits-hadits itu

menerangkan bahwa hal itu jarang dilakukan oleh Utsman. Tapi jika

tidak, maka hadits yang disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih

Muslim adalah lebih shahih.

Asy-Syaf i meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid seperti

hadits Ibnu Abbad, dan ia menambahkan, a$r i:n1 L-:6 ey *
(hingga Muawiyah datang, dan ia mendahulukon khutbah [daripada
shalatfi. Hadits ini mengindikasikan bahwa Marwan telah mengikuti

apa yang dilakukan Muawiyah, karena Muawiyah adalah penguasa di

Madinah pada waktu itu.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Zuhri, dia

berkata, isvJ *ir g ai(3lr 
'p Alir o.rri u iii 1u"o*iyah adalah

orang yong pertama kali melakukon khutbah sebelum shalat pada

hari raya).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa Ziyad

adalah orang yang pertama kali melakukan khutbah sebelum shalat di

Bashrah. Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa kedua atsar (riwayat) ini

tidak bertentangan dengan atsar Marwan, karena baik Marwan

maupun Ziyad, keduanya menjadi Gubernur di bawah kekuasaan

Muawiyah, sehingga dimungkinkan bahwa Muawiyah yang pertama

kali melakukannya kemudian diikuti oleh para pegawainya. I(allahu

a'lam.

Adapun hukum yang ketiga, hadits-hadits yang disebutkan

dalam bab ini tidak ada yang menunjukkan hal tersebut, kecuali hadits

dari Ibnu Abbas dan salah satu hadits dari jalur Jabir. Akan tetapi,

sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal ini disebabkan

karena shalat Id berbeda dengan shalat Jum'at yang dilakukan setelah
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khutbah. Karena perbedaan itulah, maka shalat Id dan shalat Jum'at

berbeda dalam masalah adzan dan iqamah.

Dalam riwayat Imam Nasa'i telah disebutkan hadits Ibnu Umar,

!6t r't !'ti ,a, ,ia * it e et y il' ,J; lt 'J':-': ei
(Rasulullah SAW keluar pada hari Id, lalu beliau menunaikan shalat

tanpa didahului adzan dan iqamaft). Kemudian dalam riwayat Abdul
Malik bin Abu Sulaiman dari Atha' dan Jabir yang diriwayatkan

Imam Muslim disebutkan, !6t11 ttril *rF |tr lfuuritt (gnliou

memulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari jalur Abdurcazzaq,

dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, tq;,t 1'y-a'fil.otii'l
ig ,,t z;A111 (Tidak ada adzan dalam shalat Id, tidak ada iqamah,

dan tidak ada suatu perkataanpun). Dalam riwayat Yahya Al Qahthan
dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata kepada

Ibnu Zubair, e 1') q u\'l 1 (Janganlah kamu mengumondangknn

adzan dan iqamah [pada shalat Id).
Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Thawus, dari Ibnu Abbas,

disebutkan, !611'1 i;$1 1 q' ,rb 14 * ht & 1' 
'J';.j 

Li

(bahwa Rasulullah SAl4r melahsanakan shalat Id tanpa adzan dqn

iqamah). Sanad hadits ini shahih. Dalam kitab Al Muwaththa', Imam

Malik berkata, "Saya mendengar banyak ulama kita mengatakan,

bahwa dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha sejak zaman Rasulullah

SAW sampai sekarang tidak ada adzan dan iqamah, dan hal itu tidak
diperselisihkan."

Dengan demikian, dapat diketahui korelasi antara hadits-hadits

yang disebutkan dengan judul bab di atas, sehingga hadits Jabir yang

menyebutkan 'C )J a;u! XJ Qidak ada iqamah dan sesuatu), yakni

tidak ada perkataan apapun sebelum melaksanakan shalat Id. Akan
tetapi Imam Syaf i meriwayatkan dari seseorang yang tsiqah (dapat

dipercaya), dari Az-Zuhri, bahwa ia berkata, +f il' .,l-a n' 'J'*'t og
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^*A iibtt ,'57" oi i4t q;:\'iir ;lJ" *', (Rasutuilah SALI/ pernah

memerintahkan kepada muadzin dalom shalat Id untuk mengucapkan,

"Ash-Shalaatu Jaami'ah."). Meskipun hadits ini mursal, tetapi

diperkuat dengan menganalogikannya kepada shalat Kusuf (gerhana),

dimana dalam shalat Kusuf disyariatkan untuk membaca bacaan

seperti itu, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Imam Syaf i berkata, "Saya senang jika seorang muadzin

membaca iy.LJ' utu, t;'r; 'a'l'2:t dan jika ia membac a a'lrbr di r&
(marilah kita melal<sanakan shalat), saya tidak membenci perkataan

tersebut. Akan tetapi jika ia mengucapkan adidr {" e (marilah

menuju shalat) ataulafazhadzan lainnya, maka saya membencinya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang pertama kali
mensyariatkan adzan dalam shalat Id. Ibnu Syaibah meriwayatkan dari

Sa'id bin Musayyab dengan sanad yang shahih bahwa orang yang

pertama kali mensyariatkan adalah Mu'awiyah.

Imam Syaf i juga meriwayatkan hal yang sama dari seorang

yang tsiqah dal Az-Zului dengan tambahan "Kemudian Al Hajjaj

mengikutinya ketika ia menjadi gubernur Madinah".

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman, dia

mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah

Ziyad di Bashrah.

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa orang yang pertama kali

melakukannya adalah Marwan. Adapun menurut Ibnu Habib, bahwa

Marwan adalah orang yang pertama kali melakukannya. Walau

demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang pertama

kali melakukannya adalah Muawiyah, sebagaimana ia telah memulai

khutbah sebelum shalat.

Ibnu Habib berpendapat, bahwa orang yang pertama kali

melakukannya adalah Hisyam. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Abu

Qilabah bahwa orang yang pertama melakukannya adalah Abdullah

bin Zubair, seperti disebutkan dalam hadits pada bab ini bahwa Ibnu
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Abbas telah memberitahu Ibnu Jubair tentang tidak adanya adzan

untuk shalat Id. Akan tetapi dalam riwayat Yahya Al Qaththan
disebutkan, bahwa ketika hubungan antara keduanya (lbnu Abbas dan

Ibnu Zubair) renggang, maka Ibnu Zubair pun melakukan adzan dan

iqamah pada shalat Id. Hisyam yang disebutkan dalam sonad hadits

ini adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.

€; 6i3i eertuma kali ia dibaiat) Maksudnya pada waktu Ibnu

Zubair diangkat menjadi Khalifah, yaitu pada tahun 64 H setelah

Yazid bin Muawiyah wafat. Adapun kalimat 1>Ur .r1; ag$t 6Y:

(Sesungguhnya khutbah itu dilakukan setelah pelal<sanaan shalat 'ld)

adalah riwayat mayoritas, dan itulah yang benar. Pelajaran yang dapat

diambil dari hadits pada judul bab ini -insya Allah- akan dijelaskan
pada sepuluh bab berikutnya.

8. Khutbah Setelah Shalat Id (Hari Raya)

C/

*j*
t

rO- . o rz t
l^9 d .LaJL)'

or '^'Jl'..y*'t y ilt Ji anlk

dt & aJt Jyt i +Jt LW ;JG o,t?, rt .fL:o
. tt / , z o

f;ts "frK ,'fr:L rtt ,*, oG')'*': d gf,' 
l:.llit

962. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menyaksikan shalat Id

bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman RA, mereka

semua melaksanakan shalat Id sebelum khutbah."

)z I z

-Ps ;,J J;, o\t ;Jv ;
ut,.Jrt',p i4t'ifu G4:L ilt u*.,
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963. Dari lbnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW, Abu

Bakar, dan Umar RA melakukan shalat dua hari raya [ldul Fitri dan

Idul Adhal sebelum khutbah."

e?'tW'-iir;t ;;!'1
964.Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat

Idul Fitri dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat sebelum dan

sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal,

lalu beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka mereka

pun bersedekah, sampai seorang wanita menyedekahkan anting dan

kalungnya.

'rt s',)"i uti*') ^& ol\ * ;t'JG :'Ju *)G i ,t-)r *
-Gi ''a'et;'p";; ';:" i"; i 'k'01, ,ti 2'i e,

er-^lr 4 ,; ^)\\) Li A'r^ *y :ful 
'p',-':ri ,&

'i:t 
,s-' u ,ri.; i;; l';'Jt :- )b\i i ,Y''J\- ;A ,r.

'ri €i {, fk '^*t iJr- *",4 "; elo q:) ;.rXt,

/t/ o, . i o , / o /
.3-\*J f, f 4f

965. Dari Barra' bin Azib, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "sesuatu yang pertama kali kami lakukan pada hari raya

kita ini adalah shalat, kemudian kami pulang dan menyembelih

kurban. Barangsiapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah

melakukan Sunnah kami. Sedangkan orang yang menyembelih hewan

kurban sebelum shalat Id, maka binatang itu hanya menjadi daging

yang dipersembahknn kepada keluarganya, dan hal itu sama sekali
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tidak termasuk ibadah [kurbanJ." Salah seorang sahabat dari kaum

Anshar yang dikenal dengan Abu Burdah bin Niyar berkata, "Wahai

Rasulullah, aku telah menyembelih [sebelum shalat] dan aku

mempunyai jadzo'ah (kambing yang berumur enam bulan sampai satu

tahun) yang lebih baik dari musinnah (kambing yang memasuki umur
tiga tahun)." Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah ia sebagai

gantinya, don itu tidak berlaku -mencukupi- bagi orqng sesudohmu."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini telah membatalkan pendapat orang yang

mengatakan bahwa shalat Id dilaksanakan sebelum khutbah. Ibnu

Rasyid berpendapat, bahwa tujuan Imam Bukhari mengulangi
pembahasan ini, adalah karena beliau ingin lebih memperjelas hukum
melakukan khutbah setelah shalat Id. Hadits Ibnu Abbas di atas

memiliki hubungan yang sangat jelas dengan judul bab, dan hal itu
akan dijelaskan secara mendetail pada hadits terakhir dalam

pembahasan tentang hari raya. Begitu juga dengan hadits Ibnu Umar
yang juga memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan judul bab.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang kedua memiliki keterkaitan

dengan judul bab jika dilihat dari segi perintah Rasulullah SAW
kepada kaum wanita untuk mengeluarkan sedekah sebagai tindakan
untuk penyempurnakan khutbah Id, seperti yang diriwayatkan dalam

hadits Jabir pada bab sebelumnya.

Sedangkan hadits Barra' telah bertentangan dengan judul bab

karena sabda Rasulullah SAW g'i I ';A"oi ti w'i 11 yrit+ u'S'ryi

'i3 (Pertqma kali yang kita lakukan pada hari raya kita ini adalah

shalat, kemudian kita pulang, setelah itu baru kita meryembelih

kurban) mengindikasikan bahwa perkataan tersebut diucapkan

sebelum shalat, dan khutbah juga dilakukan sebelum shalat. Hal ini
disebabkan karena perkataan Rasulullah SAW tersebut termasuk

bagian dari khutbah. Asumsi semacam ini tidak benar, karena maksud

hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Id
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terlebih dahulu, kemudian berkhutbah dan mengucapkan perkataan

tersebut. Dengan ucapan itu Rasulullah SAW ingin menjelaskan

bahwa yang pertama kali dilakukan pada hari raya, baik Idul Adha

maupun Idul Fitri, adalah shalat Id. Penggunaan kata "tsumma

(kemudian)" tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan lain di

antara kedua perbuatan tersebut (shalat dan berkurban).

Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan

Muhammad bin Thalhah dari Zubaid, yang akan disebutkan setelah

delapan bab. Dalam hadits tersebut disebutkan , * iU' o,; U, C';

e#i\i'or.|Jvj y'r,,*tpi i 1f t b #' it ,;*1 ii *')
'j.:I 

e'; j 1fuuri*'oi i.te A'7" (Rasulullah SAW keluar pada hari

raya ldul Adha ke Baqi', setelah melaksanakan shalat dua rakoat.

Beliau menghadap ke arah kitq don bersabda, " lbadah yang pertoma

kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, setelah itu kita pulang,

kemudian menyembelih kurban."). Dari sini jelaslah bahwa perkataan

Rasulullah SAW tersebut diucapkan setelah shalat, yaitu ketika beliau

berkhutbah. Al Karmani berpendapat bahwa yang dapat dipahami dari

hadits Al Barra' adalah, bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat.

Dalam kesempatan lain ia juga mengatakan, "Jika saya katakan bahwa

khutbah itu dilakukan sebelum shalat, maka shalat bukanlah perkara

pertama yang dilakukan Rasulullah SAW, dan hal ini bertentangan

dengan apa yang pemah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Dengan

demikian, maka jelaslah bahwa shalat itu dilakukan sebelum khutbah,

sebagaimana telah saya jelaskan dari riwayat Muhammad bin Thalhah

dari Zubaid bahwa shalat adalah perkara yang pertama kali dilakukan

pada hari raya. Tentang hal ini Manshur mengatakan secara jelas

dalam riwayatnya dari Sya'bi, bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut

dikatakannya dalam khutbah setelah selesai melaksanakan shalat.

Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut, "Dari Barra' bin Azib, dia

berkata, 
'Jus 

a'yJ;sr 'rx. J*\i ti rr-', . o I, & n' 'J't-t t*;
(Rasulullah SAW berkhutbah kepado kami pada hari raya ldul Adha

setelah selesai melal<sanaksn shalat, lalu beliau berkata) Kemudian
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dia menyebutkan hadits tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami

penakwilan yang telah kami sebutkan.

9. Membawa Senjata Pada Hari Raya, dan Ketika Berada di
Tanah Haram Adalah Makruh Hukumnya

,e ,-')t uLli;Gi;';L ,st ( * i,Ss ^*e,r' . / .

-qU*- W',, !'i ,1rtLr;.;i .*$
i.t',lw :a;Qi t * "j ,4L;t'Jvr ;\";;'J;ri

tf yi * t; 1>art+"'oi r; :;-Ar')s

. ,o c

ca.rJ,3 
"a^;\

'at. .4..,
l1re lrL,q

Hasan berkata, "Mereka dilarang untuk membawa senjata pada

hari raya, kecuali jika mereka takut kepada musuh."

c/c.
'-l J-r-, '9u,-l)

cH''*
'5""f i; e,1_>rLsr 

'.k iJs t6j i,Ss *i Ci :r'
r,er l;U 1rtr 6 l') i',J' cf,r "-rt?\ls, 

op')71-

966. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Suatu hari saya sedang

bersama Ibnu Umar. Ketika itu ia sedang terkena anak tombak di

bagian telapak kakinya hingga kakinya menempel pada kendaraannya,

maka aku turunkan dan aku lepaskan tombak itu darinya -hal itu

terjadi di Mina- lalu ia menyampaikannya kepada Al Hajjaj hingga ia

membuatnya (Al Hajjaj) datang menjenguknya. Al Hajjaj berkata,

'Andaikan kami tahu siapa yang melukaimu'. Ibnu Umar berkata,

'Engkaulah yang melukaiku'. Ia bertanya, 'Bagaimana aku

melukaimu?' Ibnu Umar menjawab, 'Engkau membawa senjata pada

hari dimana tidak ada seorang pun yang membawanya, dan engkau

membawa senjata ke dalam tanah Haram, padahal sebelumnya tidak

ada satu senjata pun yang masuk ke dalam tanah Haram'."
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.r'&L#t
iJv s.;xai J

...2 "-t1",
Ct-*-,.Jl g:- de

961. Dari Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id Al Ash, dari

ayahnya, dia berkata, "Al Hajjaj berkata kepada Ibnu Umar, dan saya

ketika itu sedang berada di sisinya. Ia berkata kepadaku, 'Bagaimana

keadannya (lbnu Umar)?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku baik-baik saja'.

Ia bertanya kembali, 'Siapa yang melukaimu?' Ia menjawab, 'Orang

yang memerintahkan membawa senjata pada hari dimana tidak
diperbolehkan membawa senjata, dialah yang melukaiku, yaitu Al
Hajjaj'."

Keteransan Hadits:

Secara zhahir judul bab ini bertentangan dengan judul bab

sebelumnya, yaitu "Bermain Pedang dan Perisai Pada Hari Raya".

Pada judul bab ini, bermain perisai pada hari raya dibolehkan.

Sedangkan judul bab di atas menunjukkan bahwa hal itu adalah

perbuatan yang dibenci bahkan haram, seperti ucapan Ibnu Umar d
g#t ,P y k- I 7'y- (Pada hari dimano tidak diperbolehkan

membawa senjata). Pada hakikatnya, kedua hadits ini tidak

bertentangan, sebab kedua hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi
(keadaan) yang ada; seperti dibolehkan membawa pedang jika tidak
khawatir akan menyakiti orang lain, atau jika manusia tidak terlalu

ramai, tapi hal itu dilarang jika dikhawatirkan akan menyakiti orang

lain.

Al Hasan yang disebutkan dalam hadits adalah Hasan Al Bashri.

Ia berkata, $3e rtir*'-tf lf ,=, ?"i Cfrt tit U oi flai (Mereka dilarang
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membawo senjata pada hari raya, kecuali jika mereka takut kepada

musuh). Saya (lbnu Hajar) belum dapat mengatakan bahwa riu'ayat ini

adalah maushul. Walau demikian, Ibnu Mundzir lelah menyebutkan

hadits yang serupa dari Al Hasan, dimana Ibnu Mundzir mengatakan

bahwa membawa senjata pada hari raya adalah tidak boleh.

Abdunazzaq meriwayatkan dengan sanad yang mursal, dia

berkata, It {r gflt eH'oi *t y ir' ,-& yt 'J\-i &
(Rasulullah SAll melarong seseorang untuk keluqr dengan membawa

senjota pada hari rayo).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang

dho'tf, ,/-q'ri ly-)i )\,eaxJ' 
'A'ui .# *') yh, ;- Qtbi

\:tar 1'ja;-, fft<i- bi 11 lsrrungguhnya Rasulullah SAI( ntelarang

menyandang senjata di negeri-negeri Islam pada kedua hari raya,

kecuali jika ada musuh). Semua riwayat ini berkaitan dengan hari

raya, sedangkan yang berkaitan dengan tanah Haram adalah yang

diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ma'qil bin Ubaid, dari Zlubair,

dari Jabir. ra berkata, *arfrt|f{-bi *'t f lu' ,,I.a lt'J'*j &
(Rasulullah SAW melarong seseorang untuk membawa senjata di

Makkah).

Hajjaj adalah Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika itu ia menjabat sebagai

gubernur Hljaz, dan peristiwa tersebut terjadi setelah terbunuhnya

Abdullah bin Zubair.

ii'i;-,y*l (Hingga ia membuat Al Hajjaj datang menjenguknya)

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, i# (Sehingga ia pun

datang). Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, LLili

(Sehingga ia (Hajjaj) pun mendatanginya).

U.tbi 'rr; e 'i 6eandainya komi mengetahui siapa yang

melukaimu) Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al
Mustamli disebutkan, |!i.tbi 6 (apa yang melukaimu?). Riwayat
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pertama lebih baik daripada yang kedua, sebab Ibnu Sa'ad juga

meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Ishaq bin Sa'id, ia menyebutkan,

it4tb 44rbf i & j lseandainya kami tahu siapa yang melukoimu,

maka kami akan menghukumnya). Dalam riwayat lain juga

disebutkan ,'ofrL '4:;d |!;))i,gjr iiii j (seandatnya aku mengetahui

orang yang melukaimu, niscaya aku akan tebas lehernya

[membunuhnyafl.
.".i ..ij*l Ui (Engkaulah yang melukniku). Kalimat ini

mengindikasikan penisbatan suatu perbuatan kepada orang yang

memerintahkannya, meskipun orang yang memerintahkan itu tidak

ikut andil secara langsung dalam perbuatan itu.

Akan tetapi Zubair dalam kitab Al Ansab mengisahkan bahwa

ketika Abdul Malik menulis surat kepada Al Hajjaj agar tidak

menentang perkataan Ibnu Umar, ia (Hajjaj) marah lalu menyuruh

seseorang untuk mengoleskan racun pada ujung pedangnya dan

menggoreskannya pada telapak kaki Ibnu Umar, yang mengakibatnya

wafat setelah beberapa hari sakit. Peristiwa itu terjadi pada tahun 74

H. Dengan demikian, hal ini termasuk menisbatkan perbuatan kepada

orang yang memerintahkannya saja, dan ini banyak kita dapatkan.

a.)Lf' 
't:Jiea (Engkau membawa senjata). Maksudnya, setelah itu

para pengikutmu juga ikut membawa senjata seperti yang kamu

lakukan, atau maksud "Engkau membawa" adalah engkau menyuruh

(orang-orang) membawa senj ata.

o. 1,. o t o lz,

d=e J3{ ;d il i;- e @ada hari yang tidak diperbolehkan

^r*b,ow 
senjata).Inilah poin judul bab di atas. Di samping itu,

Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perkataan seorang

sahabat yang melakukan suatu perbuatan tanpa menyebutkan

pelakunya, maka perkataan tersebut dihukumi sebagai perkataan yang

marfu' (dinisbatkan kepada Rasulullah SAW).
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'-;f i ,1.bi (orang yang menyuruh...relah melukaiku) Kalimat

ini mengandung sindiran bagi Al Hajjaj, karena dialah yang menyuruh

untuk membawa senjata. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair sebelumnya

telah di jelaskan tentang hal itu. Dalam riwayat lain dengan sanad

yang shahift Ibnu Sa'ad menyebutkan, tt'fr-|& i, ,tn'SaS 41;Sr'oi
6i ,t ,j6 ,&l'qbi u €:u|y flt y ui s",ii'Jui ii)'*i t:;

i'i ,l\'4rt eK ', |tr;* i.t O'*'6 :'Jti '^iila *'i itt
\..riJ( (Suatu ketika Hajjaj berkunjung ke rumah lbnu (Jmar untuk

melihat bagaimana keadaannya setelah kakinya terluka. Ia (Al Hajjaj)
pun bertanya, "Wahoi Abu Abdurrahman, apakah engkau mengetahui

siopa orang yang telah melukaimu? " Ibnu Umar menjawab, "Tidak. "

Al Hajjaj berkata, " Demi Allah, seandainya aku mengetahui orang
yang melukaimu, niscoya aku akan membunuhnya." Seketika itu juga
Ibnu Umar diam tidak berbicara dan tidak pula menoleh kepada Al
Hajjaj, lalu dia melompat seperti orang yang marah).

. a.?
6ta;Jt f" (laitu Hajjai) Ungkapan ini dikatakan sendiri oleh

Ibnu Umar. Al Ismaili menambahkan, "la mengatakan, 'Seandainya

kami mengetahui orang yang melakukannya, niscaya kami akan

menghukumnya'." Al Ismaili melanjutkan, "Peristiwa itu terjadi pada

malam hari, dimana salah seorang pengikut Al Hajjaj memasang

tombaknya dan melukai telapak kaki Ibnu Umar, sehingga tubuhnya

menjadi lemah dan akhirnya meninggal dunia."

Catatan

Dalam kitab Al Athtrof karangan Al Mizzi disebutkan bahwa

Sa'id bin Jubair menyampaikan hadits ini dari Ibnu Umar, dengan

silsilah perawi: Imam Bukhari dari Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin
Sa'id; dan dari Abi As-Sukkain dari Al Muharibi, keduanya dari

Muhammad bin Sauqah dari Ibnu Umar. Dengan ungkapan ini Al
Mizzi memaksudkan bahwa sebenarnya Ishaq bin Sa'id meriwayatkan
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hadits ini dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bukan dari Muhammad bin

Sauqah.

10. Segera Melaksanakan Shalat Id

'rb Jv')
c c 4,.

z.*;Jl
,-.

Abdullah bin Busr berkata, "seandainya kami selesai pada saat

seperti ini, yaitu ketika shalat sunah."

.;,r G erl3r

1e.t'ef\i',j:t'c.1i
' 

"!tsJ,' 
t-i 7i;* G;" {t W.;, iSu'ri

' 
968. Dari Al Barra', dia berkata, "Rur,riullah SAW berkhutbah

di hadapan kami pada hari raya kurban, beliau bersabda, 'Yang

pertama kita lakukan pada hari raya adalah menunaikan shalat,

kemudian kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa

melakukan hal itu, maka sungguh ia telah mengamalkan sunah kami;

dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat, maka binatang

kurban itu hanya menjadi daging yang dipersembahkan kepada

keluarganya dan sama sekali tidak termasuk ibadah [kurban]'.
Mendengar hal itu, pamanku -Abu Burdah bin Niyar- berdiri dan

berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, saya telah menyembelih hewan
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kurban sebelum shalat Id, dan saya memillki jadza'ah yang lebih baik

dari Musinnah'. Beliau SAW lantas berkata, 'Jadikan ia sebagai

gantinya 
-atau beliqu mengatakan, sembelihlah- dan jadza'ah itu

tidak cukup untuk (dijadikan kurban oleh) orang setelahmu."

Keterangan Hadits:

fUt :y eb,j $? ;tylsrondainya kami telah selesai pada saar

seperti fni). Ahmad meriwayatkan dari jalur Khumair dengan lafazh,
,i ?. .* ,..1,. ;., \ l, , i t / o t . ) t.. .,/
\i P y tt /6' g *i * ir',3; 4' -b / i lt * c'i

""o.'-l'o..,

oia ubr- ttt g lt ,jti: ,r;.li "rt it |SO &i (Abdultah bin Busr,

,ohobr, Rosulullah iAW, ruUu untuk melal<sanakan shalar ldul Jitri
atau ldul Adha bersama orang-orong yong lain. Kemudion ia
mengingknri perbuatan imam yong memperlambat pelaksonoan

shalat, dan dia berkata, "Seandainya komi sudah selesai

[melaksanakan shalatJ pada waktu seperti ini. "). Demikian pula yang

diriwayatkan Abu Daud dari Ahmad, dan Hakim dari jalur Ahmad.

ffr q U.S:(Yaitu pada waktu shalat sunah). Shalat Tasbih

adalah shalat nafilah yang dilaksanakan setelah berlalunya waktu yang

dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sunah. Dalam riwayat yang

shahih, Imam Thabrani menyebutkan bahwa waktu itu adalah waktu
pelaksanaan shalat Dhuha. Ibnu Baththal mengatakan, ulama sepakat

bahwa shalat Id tidak dilakukan sebelum matahari terbit, dan tidak
juga ketika matahari terbit, tapi shalt Id dilaksanakan pada waktu

dibolehkannya melakukan shalat-shalat sunah Isetelah matahari

terbitl.

Para ulama berbeda pendapat, apakah waktu pelaksanaan shalat

Id itu sampai matahari condong atau tidak? Ibnu Baththal mengatakan,

bahwa hal itu dilarang, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Busr

yang telah disebutkan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Barra', iil
'j:"i'oi [;u,a';r{ i{:, 6 Jli lSesungguhnya perkara pertama yang lrita\t r' ,'
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lakukon pada hari kilo ini adalah shalat).lni menunjukkan larangan

menyibukkan diri dengan perbuatan apapun sebelum melaksanakan

shalat Id. Untuk itu agar seseorang tidak melakukan perbuatan lain
sebelum shalat, maka hendaknya ia berangkat pagi-pagi untuk
melaksanakan shalat.

11. Keutamaan Amal (Ibadah) Pada Hari Tasyriq

'rltrt f;t ?tf) ,gur"" f: €'rtr -rr!\0> fe u.t-Jti)
.iF 7(.r,Lt;rl':ir

ttrSi;st n.
vls

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah, 'Dan supaya mereka
menyebut namo Allah pada hari-hari yang telah diketahui." (Qs. Al
Hajj (22): 28) yaitu hari-hari yang sepuluh dan hari-hari yang telah
ditentukan, yaitu hari tasyriq (tanggal 11, 12, l3 Dzulhijjah)."

Ibnu Umar dan Abu Hurairah selalu pergi ke pasar pada hari-
hari yang sepuluh, mereka melakukan takbir yang kemudian diikuti
oleh orang-orang yang mendengiunya, dan Muhammad bin Ali juga
mengucapkan takbir setiap kali selesai melaksanakan shalat nafilah
(sunah).

g(: €Ft6
{; ,PtYt ,1ir l-,

6
eLl o6's

t/zt,
-5..r r
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969. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Tidak

ada amal pada hari-hari sepuluh yang lebih utama daripada umulon

pada hari ini." Para sahabat bertanya, "Meskipun jihad?" Rasulullah

SAW menjawab, "Meskipun.iihad, kecuali orang yang keluar untuk

mengorbankan diri dan hartanya, sedangkan ia tidak kembali dengan

membawa apo-apa."

Keterangan Hadits

(Bab Keutamaan Amal (ibadah) pada Hari Tasyriq) Ma1'oritas

ulama fikih berpendapat bahwa hari-hari tasyriq adalah hari setelah

hari raya Idul Adha. Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah

hanya dua hari atau tiga hari. Mereka mengatakan bahwa sebab

dinamakannya hari Tasyriq adalah karena adanya hari ra1,a (ldul
Adha).

Abu Ubaid menyebutkan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, karena pada hari-hari itu mereka menjemur dan

mendendeng daging kurban.

Kedua, karena keseluruhan hari-hari Tasyriq adalah untuk shalat

hari raya kurban, maka hukum pada hari-hari itu seperti pada hari raya

kurban.

Imam Bukhari berkata, "lni merupakan dua pendapat yang

sangat aneh, saya mengira bahwa sebab penamaan tersebut adalah

karena shalat Id itu dilaksanakan setelah matahari terbit."

Ibnu Al Arabi berkata, "Dinamakan demikian karena daging-

daging kurban itu tidak dibagikan kecuali setelah matahari terbit."

Saya mengira bahwa mereka mengeluarkan kurban pada hari
raya karena masyhurnya nama tersebut. Jika tidak demikian. maka

penamaan tersebut berdasarkan makna yang sebenarnya, sebagaimana

hal itu tampak dalam hadits Ali yang diriwayatkan Abu Ubaid dengan

sanad yang shahih, yQ '1 
e ll ef 13'i/n 1 (Tidak ada shalat
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Jum'at dan tidak ada hari Tasyrik kecuali pada daercrh-daerah yang

banyak penducluknya). Maksudnya, tidak ada shalat Jum'at dan shalat

ld. Abu Hanifah bependapat, bahwa maksud tasyriq di sini adalah

takbir setelah shalat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu ubaid secara mursal

dari Sya'bi dengan para perawi yang tsiqah (terpercaya) disebutkan,

.r+lt -.r+Jr 6ilt'& ttt_ e--):Jrl|y ei';p (Barangsiopa menyembelih

kurban sebelum lasyriq -shalat hori rayo- maka hendaklah ia

mengulanginya). Semua riwayat ini menunjukkan bahwa Idul Adha

termasuk dalam hitungan hari-hari Tasyrik' Wallahu a'lam'

iir' 16 e 9F il)uX-?;t; Si'-i; i' ts€1(tbnu rrmar

dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari yang sepuluh).

Saya (Ibnu Hajar) tidak melihat bahwa hadits ini diriwayatkan secara

maushul dari mereka berdua. Al Baihaqi dan Al Baghawi telah

meriwayatkan hadits ini secara mua'llaq. Ath-Thahawi berkata,
..Guru-guru kami selalu mengucapkan takbir pada hari-hari yang

sepuluh. Thahawi juga mengkritik Imam Bukhari yang menyebutkan

atsar ini dalam bab keutamaan beramal pada hari Tasyriq. Akan tetapi

kritikan tersebut dijawab oleh Al Karmani bahwa Imam Bukhari biasa

mencantumkan atsar yang ada kaitannya dengan judul bab, namun

yang nampak bahwa Imam Bukhari ingin mempersamakan hari-hari

Tasyriq dengan hari-hari yang sepuluh dalam melaksanakan amalan

haji. Pendapat Imam Bukhari ini dikuatkan oleh atsar Abu Hurairah

dan Ibnu Umar yang menjelaskan tentang hari-hari yang sepuluh,

sedangkan atsar selanj utnya menerangkan hari -hari Tasyriq'

wrSt |i; ,* ; 't;;; F': (Dan Muhammad bin Ali juga

bertakbir setiap kali selesai melaksanakan shalat nafilah).Ia bernama

Abu Bakar Al Baqir. Imam Daruquthni dalam kitabnya Al Mu'talaf

menyebutkannya secara maushul dari jalur Ma'in bin Isa Al Qazzaz,

ia mengatakan, "Abu Wahnah Raziq Al Madani mengatakan kepada

kami, &rr:tr'.a; i-F $ e;*.'F:- ,* i rJ,;i''r;+ s.i 'c-41t lttcu
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melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengucapkan takbir di Mina
pada hari-hari Tasyriq setiap kali selesai melaksanakan shalat
nafilah). Atsar ini merupakan kritikan bagi pendapat Al Karmani yang

mengatakan bahwa atsar ini berhubungan dengan takbir yang

diucapkan pada hari-hari yang sepuluh. Ibnu At-Tin mengatakan

bahwa tidak ada seorang pun yang menguatkan Muhammad dalam hal

ini. Pengikut madzhab Maliki dan Syaf i berbeda pendapat, apakah

takbir pada hari raya itu khusus setelah shalat fardhu atau umum
setiap selesai shalat. Dalam hal ini, pengikut madzhab Syaf i berbeda

pendapat dalam menentukan mana yang lebih kuat. Tapi menurut
madzhab Maliki yang lebih kuat adalah bahwa takbir tersebut khusus

diucapkan setelah shalat fardhu. f:f d U,Pi fti eg,;Jr U Qidak

ada amalan pada hari-hari yang lebih baik daripada hari lrl). Seperti

inilah kebanyakan para perawi meriwayatkan. Sedangkan dalam

riwayat Karimah dari Al Kasymihani disebutkan, .*"*it 1f-i C #rf , ,;

t:f C ,Ft /jil giaat oda amolan pada hari-hari yang sepuluh,

yang lebih utama daripada amalan pada hari ini) Ini menunjukkan
bahwa hari yang sepuluh tidak lebih utama daripada hari-hari ini, jika
kita menafsirkan hari-hari itu dengan hari Tasyriq. Demikianlah yang

ditafsirkan oleh kebanyakan pen-syarah kitab Shahih Bukhari. Ibnu
Abi Jamrah berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa amalan pada

hari-hari Tasyriq lebih utama daripada amalan pada hari-hari yang

lain." Ia melanjutkan, "Hal itu tidak mengurangi nilai
keistimewaannya sebagai hari Id (raya), sebagaimana dijelaskan
dalam hadits Aisyah pada bab sebelumnya." Imam Muslim

meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 7'f't )Si i\:i 
qi

(Sesungguhnya hari-hari itu adalah hori makan dan minum). Sebab,

makan dan minum tidak dilarang pada hari itu. Bahkan pada hari itu
telah disyariatkan ibadah yang paling tinggi, yaitu berdzikir kepada

Allah. Pada hari itu hanya dilarang untuk berpuasa.

Ibnu Abi Jamrah juga mengatakan, bahwa ibadah pada hari
Tasyriq adalah lebih utama daripada ibadah pada hari-hari yang lain,
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karena ibadah pada waktu-waktu yang penuh dengan kelalaian jelas

lebih utama daripada ibadah yang dilakukan pada hari-hari biasa' Hari

Tasyriq adalah hari dimana sebagian manusia dalam keadaan lalai,

maka orang yang beribadah pada saat itu pun mendapatkan pahala

yang lebih besar daripada orang-orang yang beribadah pada hari-hari

lainnya, seperti halnya orang yang bangun tengah malam untuk

beribadah ketika manusia sedang tidur. Sebagaian ulama berpendapat

tentang keutamaan hari-hari Tasyriq, yaitu karena pada hari itu Nabi

Ibrahim AS mendapat ujian dari Allah SWT untuk menyembelih

anaknya. Ini adalah alasan yang baik, hanya saja nash-nash yang

dinukil bertentangan dengan pendapat tersebut, dan konteks hadits

Karimah juga bertentangan dengan hadits Abu Dzat , YanE

diriwayatkan dari Al Kasymihani, guru Karimah' Dia berkata, ..ff)t 6

.Xjr rii e E|;-i t6 l Qia* ada amalan pada hari-hari lain

yong lebih utama daripada amalan pada sepuluh hari irl). Hadits ini

diriwayatkan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain dari Ghundar,

dan dari Syaibah. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi,

dari Syu'bah, disebutkan , t6,,jlt 4) t' e i ,Pi {: e Qidak ada

amalan pada hari-hari lain yang lebih utama daripado amalan pada

hari keseputuh Dzulhiijaft). Dalam riwayat Waki' disebutkan dengan

tafazh, F 16 .,i,- gfii :y 4 i, Jl ui q"'. etu' 
'SA' 

7'fi:t u

(tidak ada hari yong amalan pada hari itu lebih disukai Allqh

daripada hari-hari ini, yakni sepuluh hari poda bulqn Dzulhijiah).

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu

Muawiyah, dari A'masy. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu

Muawiyah disebutkan dengan lafazh, ,-ir 1('lr :* q (daripada

hari-hari yang sepuluh), tarrya menggunakan lafazh S tl,a*"i).

Sebagian orang mengira bahwa kalimat /t e6 t{- Oaknt hari-hari

yang sepuluh) merupakan penafsiran sebagian perawi. Sedangkan

yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ath-

Thayalisi bahwa perkataan tersebut merupakan bagian dari hadits.
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Dalam riwayat Qasim bin Abi Ayub disebutkan dengan lafazh. U 6

&\\ f eia;. ;a q Gi Fi t't *' * 6')i y (rittuk ada

amalan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah

kecuali amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari sepuluh ldul
Adha). Hadits Jabir dalam Shahih Abu Awanah dan Ibnu Hibban

disebutkan, zioAt q t' {-i c.1' y }i| ?6-t ;rt G (Tidak ada hari-

hari yang lebih baik di sisi Allah daripada hari-hari sepuluh

Dzulhijjah). Dari sini, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan

lafazh Ttlj thari-hari) pad,a hadits bab di atas adalah sepuhih hari

pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi hal itu dianggap suatu

kemusykilan, karena Imam Bukhari menyebutkan dalam judul bab

dengan lafazh */t ili thari-hari Tasyriq). Dalam hal ini ada

beberapa kemungkinan sebagai jawaban permasalahan tersebut:

1. Sesuatu akan menjadi mulia karena berdekatan dengan sesuatu

yang mulia. Dalam hal ini, hari Tasyriq adalah setelah sepuluh

hari pertama di bulan Dzulhijjah yang telah ditetapkan

keutamaannya dengan hadits tersebut. Maka, demikian juga

halnya dengan hari Tasyriq.

2. Dimuliakannya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. karena

didalam hari-hari tersebut telah dilaksanakan rangkaian amalan

ibadah haji. Sedangkan amalan ibadah haji yang lain

dilaksanakan pada hari-hari Tasyriq; seperti melontar jumrah,

thawaf dan sebagainya. Dari sini, maka hari-hari Tasyriq

dianggap memiliki keutamaan yang sama dengan sepuluh hari

pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, maka disyariatkan

pula membaca takbir pada hari-hari Tasyriq. Dengan demikian,

nampaklah korelasi atsar (riwayat) yang disebutkan pada awal

judul bab dengan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah

disebutkan.

3. Salah satu hari Tasyriq tersebut adalah bagian dari sepuluh hari

pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10
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Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha di samping merupakan penutup

sepuluh hari pertama Dzulhijjah, juga merupakan awal hari-hari
Tasyriq. Karena sepuluh hari pertama itu memiliki keutamaan

sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits, maka hari-hari
tasyriq pun memiliki keutamaan yang sama; sebab hari Idul
Adha itu sendiri merupakan bagian yang termasuk sepuluh hari
pertama dan merupakan bagian dari hari Tasyriq, yaitu hari haji
akbar, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang

haji.

tit!*.ir fi ,rjd (Para sahabat bertanya, "Tidak juga jihad?).

Dalam riwayat Salman bin Kuhail disebutkan dengan lafazh, ,y'r|la
(maka salah seorong bertanya). Dari riwayat yang ada, tidak ada satu

pun yang menyebutkan nama si penanya. Dalam riwayat Ghundar

yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan ,i7 n' fi ; ir;rrir 11

(Salah seorang bertanya, meskipun jihad fi sabilillah? Iq
menanyakannya dua kali). Dalam riwayat Salman bin Kuhail
disebutkan bahwa orang itu sampai mengulanginya tiga kali.
Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kaum muslimin telah mengetahui

keutamaan jihad. Mereka mengetahuinya dari sabda Rasulullah SAW
ketika menjawab pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang

perbuatan yang dapat menyamai jihad. Rasulullah SAW menjawab, )
i.tqi lltu tidak menemukannya). Hadits ini akan dijelaskan pada bab-

bab pertama dalam pembahasan tentang jihad, sebagaimana akan

dijelaskan tentang titik temu antara hadits tersebut dengan hadits pada

bab ini, insya Allah.

tt' ,yj'!1 lKecuati orang laki-taki yang keluar). Demikian

disebutkan dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan , e? ,y 11(Xecuali orong-orang yang keluar).
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p€J- @engorbankon) Yakni melawan musuh, sekalipun ia

harus mengorbankan j iwanya.
. ., ,ii

:f, A'r 
'{ $edangkon ia tidak kembali dengan sesuatu

apapun). Jika seseorang melakukan hal seperti itu, maka ia lebih baik

atau sederajat dengan orang yang melakukan ibadah pada sepuluh hari

pertama pada bulan Dzulhijjah. Ibnu Baththal mengatakan bahwa

lafazh ini mengandung dua hal:

Pertama, ia kembali dengan selamat, meskipun tidak membawa

harta.

Kedua, ia terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah.

Ibnu Al Manayyar berpendapat, bahwa kalimat :? €'i" * (lo

tidak kembali dengan sesuatu opa pun) berarti ia pulang dengan

selamat. Pendapat semacam ini tidak tepat, karena kata ru3 dalam

hadits tersebut disebutkan dalam bentuk nakirah (indefinit) dalam

konteks nafyu (penafian), sehingga mengandung arti umum mencakup

apa yang telah disebutkan (harta maupun jiwa). Sedangkan dalam

riwayat Ath-Thayalisi dan Ghundar serta yang lainnya dari Syu'bah

juga dalam kebanyakan riwayat yang kami sebutkan menggunakan

lafazh, :?U.t U q', P @ot o ia tidak pulang dari (peperangan)

itu dengan (membawa) sesuatu).

Kesimpulannya, bahwa penafian pulang dengan sesuatu tidak

berarti penetapan pulang dengan tanpa membawa sesuatu, tapi itu

hanya merupakan kemungkinan menurut Ibnu Baththal. Adapun

hadits-hadits yang menunjukkan kemungkian yang kedua, 1'aitu ia

terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah, adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Ibrahim bin Humaid, dari

Syu'bah dengan lafazh, it $*l itt$z ';O u \l Urrruali orang yang

mempersiapkan kudanya (untuk berperang) dan darahnya

tertumpahkan [terbunuhJ). Sedangkan dalam riwayat Qasim bin Abu

Ayyub disebutkan, d.6 1'1 a--.c;, e'i 1 ;7 '11 ltrcuali orang yang
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tidak kembali dengan jiwonya dan hartanya). Adapun dari jalur

Salamah bin Kuhail disebutkan, e"; f ti ff ,) 'Jrli (maka beliau

berkata, "Tidok," kecuali dia tidak kembali). Dalam hadits Jabir

disebutkan, 7r'-lt e +t |p ,t \1 (kecuati orang yang ruajahnya

tersungkur dalam debu [terbunuh).

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Hadits tersebut menerangkan tentang kemuliaan dan tingkatan
jihad. Adapun tujuan jihad adalah berjuang karena Allah.

2. Keutamaan sebagian waktu dan tempat atas yang lainnya.

3. Keutamaan sepuluh hari bulan Dzulhijjah atas hari-hari yang

lain dalam setahun. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang
yang bernadzar hendak berpuasa, atau mengaitkan suatu amal
perbuatan dengan hari yang paling utama, maka hari itu adalah

hari Arafah (9 Dzulhijjah), karena hari tersebut merupakan hari
yang paling utama di antara sepuluh hari Dzulhijjah. Apabila ia

memaksudkan hari dalam seminggu, maka hari yang paling

utama itu adalah hari Jum'at. Hal itu untuk mengompromikan

hadits dalam bab ini dengan hadits Abu Hurairah (marfu'), p
-.tt? ,o. t o"ai&)r pj" o:"::St d, titb 7"a 

gebaik-baik hari dimana matahari

terbit di dolamnya'adalah'hari Jum'ar). (HR. Muslim)

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa Rasulullah SAW tidak
bermaksud menjelaskan bahwa hari-hari ini (10 hari pertama pada

bulan Dzulhijjah) lebih baik daripada hari Jum'at, karena di dalam

hari-hari yang sepuluh itu sendiri terdapat hari Jum'at, sehingga

dengan demikian berarti mengutamakan sesuatu atas sesuatu itu
sendiri. Pendapat ini ditanggapi, bahwa yang dimaksud adalah

masing-masing hari yang sepuluh itu lebih baik dari hari-hari yang

lain dalam setahun, tidak terkecuali hari Jum'at, dan hari Jum'at pada

hari-hari yang sepuluh itu lebih baik dari hari Jum'at lainnya, karena
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mempunyai dua keutamaan (keutamaan hari Jum'at dan keutamaan

hari-hari yang sepuluh bulan Dzulhijjah).

Ad-Dawudi menjadikan hadits ini sebagai dalil keutamaan puasa

sunah pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, dan menganggap musykil
diharamkannya puasa pada hari raya Adha. Hal ini tidaklah

bertentangan dengan tadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari

Aisyah, ia berkata, At ;tlt tk.tb '*') It ht,r.a 1, 
'J'*3 U"\ 6 (aku

tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada hari-hari yang

sepuluh [sepuluh hari pertama bulan DzulhijjahJ). Kemungkinan

Rasulullah SAW tidak melakukan puasa, padahal beliau sendiri

mencintainya, adalah karena beliau khawatir puasa itu akan

diwajibkan kepada umatnya. Yang jelas, sebab keistimewaan l0 hari

pada awal bulan Dzulhijjah adalah karena pada hari-hari tersebut

terkumpul induk-induk ibadah; seperti shalat, puasa, shadaqah, dan

haji, yang semuan,va tidak terdapat pada hari-hari yang lain.

Oleh karena itu, apakah keutamaan itu khusus bagi orang yang

melaksanakan haji atau termasuk juga orang yang mukim [orang yang

berdomisili di tanah Haram dan tidak melaksanakan hajil?

Ibnu Baththal dan lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksud

amalan pada hari Tasyriq adalah mengucapkan takbir, karena hari itu
adalah hari makan, minum dan hari keluarga, serta diharamkannya

puasa pada hari itu. Bahkan, dalam hadits juga disebutkan tentang

dibolehkannya bermain-main dengan tombak pada hari itu. Semua itu
menunjukkan bahwa hari itu memang diluangkan untuk melakukan

hal-hal tersebut, disertai mengucapkan takbir yang telah disyariatkan.

Oleh karena itu Imam Bukhari hanya menyebutkan atsar atau riwayat

yang berkaitan dengan takbir.

Ibnu Al Manayyar mengomentari, bahwa yang dimaksud

dengan amalan adalah ibadah, dan itu tidak menafikan apa yang

dibutuhkan seperti makan dan minum serta lainnya, karena itu semua

tidak membutuhkan waktu sepanjang siang dan malam.
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Al Karmani berpendapat, bahwa anjuran untuk melakukan
amalan pada hari Tasyriq tidak hanya mengucapkan takbir, bahkan

yang terlintas dalam pikiran adalah manasik haji; seperti melempar
jumrah dan lainnya, termasuk juga makan dan minum. Al Karmani
melanjutkan, seandainya Imam Bukhari hanya memaksudkan takbir,
maka judul bab sesudahnya "Takbir pada Hari-hari Mina" tidak
mempunyai makna yang berarti, karenanya merupakan suatu

pengulangan maksud apa yang telah disebutkan.

Adapun yang dapat disatukan dengan makan dan minum adalah

dzikir, yang ditafsirkan oleh Ibnu Baththal dengan takbir. Sedangkan

manasik, adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji.
Ibnu Baththal juga menganggap bahwa ini merupakan suatu
pengulangan, karena judul bab yang pertama menerangkan tentang

keutamaan takbir, sedangkan bab selanjutnya menerangkan tentang

syariat dan sifat takbir, atau dimaksudkan bahwa amalan yang bersifat
global pada judul pertama ditafsirkan dengan takbir yang disebutkan
dalam judul kedua. Dengan demikian, tidak ada pengulangan dalam

hal ini.

Dalam akhir riwayat Ibnu Umar disebutkan, .[fi3r ,1W ftf6

f,3, $;,ir1(Perbanyaklah pada hari-hari itu mengucapkan tahlil,

tahmid, dan takbir). Dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Adi bin

Tsabit, dari Ibnu Abbas disebutkan, $3f, W q ,e bf'6
(Perbanyaklah pada hari-hari itu mengucapkan tahlil dan takbir) dan
ini memperkuat pendapat Ibnu Baththal yang telah disebutkan. Dalam

riwayat Adi disebutkan dengan tambahan, ?? J* q ii tV of:

* y*, |pa* ,? (Sesungguhnya puosa sehari yang

dilaksanaknn pada hari-hari itu sama nilainya dengan puosa selama

setahun, dan amalan yang dilakukan pada hari-hari itu
dilipatgandaknn pahalanya menjadi 700 kali lipat). Sedangkan dalam

riwayat Imam Tirmidzi dari jalur Sa'id bin Musayyab, dari Abu

Hurairah disebutkan, l(4 q! a$ y iu't ,tL Tt'a q, it" ,F eV'JtX-

gI2 
- FATHI'L BAARI



selahun, dan shalat malam yng dilakukan pada hari-hari ilu sama

nilainya dengan shalat pada malam Qadar). Akan tetapi sanad hadits

ini dha'f (lemah), demikian jrga dengan sanad hadits yang

diriwayatkan oleh Adi bin Tsabit. lYallahu o'lam.

12. Takbir Pada Hari-hari Mina dan Ketika Berangkat Menuju
Arafah

o.?. t,oi ,t.c.1 , a! . t{/t rc, t1,. t,t '.,i.
J-**Jl J$l &^*j ui^.? ry C .e- {e alJl &_t P oS S

;* ,r'orSl .fFJ ,1 e'; & gt;li if K'r3;K
Ab\bb ,ti :2 ,P') 7r:riAr 

'-ol;': ifli 3t ;- K
-#r ?'y. 

';Si 'dr;, 'd63 .\1; ifli 3.rt ir:;', ^)x')
c/o''J.q if\ r-e i 'n3 it;L i ;xi ';i; u'3" irl' 3't

t^*)t €)cL''{ iF
Ketika di Mina, Umar RA mengumandangkan takbir di dalam

kemahnya hingga orang-orang yang berada di dalam masjid

mendengarnya, maka mereka dan orang-orang yang sedang berada di

pasar pun ikut mengumandangkan takbir sehingga kota Mina

bergemuruh dengan takbir. Ibnu Umar mengumandangkan takbir di

Mina pada hari-hari itu setiap selesai melaksanakan shalat, ketika

berada di atas pembaringan, di kemah, di dalam masjid dan ketika ia

sedang berjalan pada hari-hari itu. Maimunah melantunkan takbir

pada hari Nahr, sementara para wanita mengumandangkan takbir di

belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz bersama para

lelaki lain pada malam hari-hari Tasyriq di dalam masjid.
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970. Dari Muharnrnad bin Bakar Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Anas bin Malik 

-ketika 
kami berangkat dari Mina

menuju Arafah- tentang talbiyah, yaitu bagaimana kalian

melakukannya bersama-sama dengan Rasulullah SAW?" Anas

menjawab, "Ada yang membaca talbiyoh, dan tidak ditegur. Ada pula

yang membaca takbir, juga tidak ditegur."

i'E ef ,*,gt t; e'.X'o:t';'i (?:au W ?i V
e*5*. i34 ,/6t'-b';4 ,;i:)r cf F ,6ti--

t..ol . o,l . .,1 "-,u'o t c. o z ) ' tr.,*r*-t e-#l e-tt, 6 t o-rt ,€.Vn.o-f4s

971. Dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Kami diperintahkan

untuk keluar [melaksanakan] shalat Id, sampai kami menyuruh keluar

anak-anak gadis dari pingitannya. Begitu pula dengan wanita-wanita

yang sedang haid, tetapi mereka berada di belakang orang-orang

[amaah], mereka turut bertakbir dan berdoa bersama-sama. Mereka

mengharapkan berkah hari itu dan kesuciannya."

Keterangan Hadits

(Bab Takbir pada Hari-hari Mina) Maksudnya, hari Idul Adha

dan tiga hari setelahnya.

(dan Ketika Berongkat Menuju Arafah) Yakni, berangkat pada

pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Al Khaththabi mengatakan bahwa
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hikmah mengumandangkan takbir pada hari-hari itu adalah karena

orang-orang jahiliyah pada hari itu menyembelih binatang untuk

dipersembahkan kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Oleh

karena itu disyariatkan takbir pada hari itu sebagai bukti bahwa

penyembelihan hewan kurban itu hanya dipersembahkan untuk Allah
SWT, bukan untuk berhala-berhala kaum jahiliyah.

t! 4 * C '-3J- 'ab irt' 4 fr us't (umar RA

mengumanio'nrio, takbir di kemahnya ketika berada di
Mina...sampai akhir). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad

yang maushul, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, * e'.5J-'.& uG
,ooz. . &.., t. -.1, 

t,.l t/zt- o .? '.oi tt'zt,r;5 ,rr. e"; ;, . jjJt #t';s.-': J+*Jr ,P\'.*-'s ,u*. (bahru Lnwr

trtito sedang brrodo dalam kemahnya di Mina selalu

mengumandangkan takbir, begitupula dengan orang-orang yang

berada di dalam masjid dan orang-orong yang berada di pasar,

hingga kota Mina bergemuruh dengan suara takbir).

Maimunah yang dimaksud adalah Maimunah binti Al Harits,

istri Rasulullah SAW. Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan riwayat

yang disebutkan secara maushul darinya.

lCS, oi't (dan para wanita) Selain riwayat Abu Dzar,

disebutkan dengan i*t '5't. Yang dimaksud dengan Aban adalah

Ibnu Utsman bin Affan, dia adalah seorang gubernur di Madinah pada

zaman keponakan bapaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan.

Dalam mengumandangkan takbir, para ulama berbeda pendapat.

Sebagian mengatakan bahwa mengumandangkan takbir itu cukup

setelah melakukan shalat saja. Ada juga yang berpendapat bahwa hal

itu cukup dilakukan setelah shalat fardhu saja, sedangkan setelah

shalat nawafil (sunah) tidak diwajibkan. Ada juga yang hanya

mengkhususkan takbir ini bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum

wanita tidak diwajibkan. Ada juga yang berpendapat bahwa takbir itu
hanya ketika sedang berkumpul dalam suatu jamaah, bukan ketika
sedang sendirian; dan juga bagi orang yang mampu melakukannya
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pada saat itu, bukan orang yang hanya mampu mengqadhanya di lain
waktu; bagi orang yang bermukim di suatu tempat, bukan untuk orang
yang sedang dalam bepergian; dan bagi orang yang tinggal di daerah

yang banyak penduduknya, bukan orang yang tinggal di daerah

terpencil, yang sedikit jumlah penduduknya. Akan tetapi Imam
Bukhari lebih berpendapat bahwa mengumandangkan takbir itu
diperuntukkan bagi semua orang, apalagi atsar (riwayat) yang telah

disebutkan juga menguatkan pendapat ini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai awal dan akhir waktu
takbir tersebut. Ada yang mengatakan bahwa takbir itu dimulai pada

waktu pagi di hari Arafah. Ada yang mengatakan, dimulai pada waktu
Zhuhur atau Ashar. Ada yang mengatakan bahwa takbir dilakukan
pada waktu pagi di hari Nahr, dan ada juga yang mengatakan pada
waktu Zhuhur di hari Nahr itu.

Adapun batas akhir mengumandangkan takbir, sebagian ulama
berpendapat bahwa akhir waktu mengumandangkan takbir adalah
pada waktu Zhuhur di hari Nahr. Ada yang berpendapat, yaitu pada

waktu Ashar di hari Nahr. Bahkan ada yang mengatakan sampai
waktu Zhuhur hari kedua, atau pada waktu pagi di hari terakhir dari
hari-hari Tasyriq, atau pada waktu Zhuhur dan Ashar pada hari itu.
Pendapat yang paling benar adalah seperti yang diriwayatkan oleh
beberapa sahabat yang dikatakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa
takbir itu diucapkan mulai pagi hari di hari Arafah hingga terakhir
hari-hari Mina (akhir hari Tasyriq), seperti yang diriwayatkan oleh
Ibnu Mundzir dan ulama lainnya. Wallahu a'lam.

Adapun mengenai lafazh takbir, riwayat yang shahih adalah

riwayat yang diriwayatkan Abdunazzaq dengan sanad yang shahih

dari Salman, ia berkata, f; ;i itr ,j;t ltt 6i hr ,3rt rslS

(Agungkanlah Allah [dengan ucapan], "Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar Kabiira). Juga riwayat yang dinukil dari Sa'id bin
Jubair, Mujahid, dan Abdunahman bin Abu Laila, yang diriwayatkan
Ja'far Al Firyabi dalam pembahasan tentang Al ldoin (dua hari raya)
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dari jalur Yazid bin Abu Ziyad yang juga merupakan perkataan Syaf i

dengan tambahan iiijr ai (dan pujian itu hanya milik Allatr). Ada

juga yang mengatakan bahwa takbir itu diucapkan tiga kali dan

ditambah dengan, {l i U-;1,lrrj iit' rt iit ). Nu*un ada pula yang

mengatakan bahwa lafazh takbir adalah dengan mengucapkan takbir

dua kali, kemudian dilanjutkan dengan kalimat ?ni 7i iirri Ar f f aif f
iljr iiti f,i. ratimat seperti ini berasal dari Umar dan Ibnu Mas'ud,

juga dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq.

Ui'iA (saya bertanya kepada Anas) Dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan dengan menggunakan kata !,O';'di'CL @ku berranya

kepada Anas bin Malik).

{" S" lt .lilt iSi': Qqao pula yang membaca takbir, tapi

tidak ditegur). Kalimat inilah yang menjadi inti pembahasan judul bab

ini, Kalimat ini berkaitan dengan kalimat, "dan ketika ia berangkat ke

Arafah." Anas menjadikan lahiriah hadits ini sebagai dalil

diperbolehkannya bertakbir pada waktu-waktu disyariatkannya

mengucapkan talbiyah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa

mereka yang bertakbir juga diperbolehkan untuk menambahkan

lafazh-lafazh talbiyah. Permasalahan ini akan dipaparkan lebih lanjut

pada pembahasan tentang haji.

';,:i g (Kami diperintahkan) Padariwayat yang lain disebutkan

dengan lafazh,4 
";f 

(Nabi kami SAW teloh memerintahkan kepada

kami).

6lY 'U. (dari tempat pingitannya). Dalam riwal'at Al

Kasymihani disebutka", W)Y q.

^f-Pj (dan kesuciannya) Maksudnya, membersihkan diri dari

dosa-dosa.
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.c , t,,t ! l^. ?

l91 4rll, *.P

13. Shalat Menghadap Tombak Pada Hari Raya

t - - t/

,* ct ol';;t f
l. t'-l o i,- c c

,$"7 Fr:,hilr
972. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW ditancapkan

tombak di hadapannya pada hari Idul Fitri dan ldul Adha, kemudian ia

melakukan shalat.

(Shalat Menghadap Tombak). Al Kasymihani menambahkan

lafazh "hari raya" dalam judul bab ini. Sedangkan judul bab dengan

hadits ini, tanpa tambahan dari Al Kasymihani, telah disebutkan pada

bab-bab tentang As-Sutrah (pembatas dalam shalat).

14. Membawa Tombak di Hadapan Imam Pada Hari Raya

A :*- *'t ^lL ilt ob'uJt ort i,SG ; ;t f
..,;. ?, i o.'..o. 1, ri. t'. ot. t,.o ! ,...",:,,.1.Qt l^*+ n+;. J;A\:.-,e:''s t; *i ; {A(:

973. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW berangkat

menuju mushalla, lalu ada tombak yang dibawa dan di tancapkan di

mushalla, tepat di hadapannya. Kemudian beliau melakukan shalat

menghadap tombak itu."

Keterangan Hadits

(Bab Membawa Tombak di hadapan Imam Pada Hari
Raya) Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur yang lain.

Hal itu untuk menjelaskan perbedaan hukum dengan bab sebelumnya,

karena hadits pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pembatas

shalat bagi imam tidak disyaratkan harus menutupi badannya,

f"; ok *: e fir
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sedangkan hadits dalam bab ini menjelaskan syariat berjalan di

hadapan imam dengan membawa senjata. Hal ini tidak bertentangan

dengan apa yang telah dijelaskan tentang larangan membawa senjata

pada [waktu shalat] hari raya karena khawatir akan melukai yang

lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

15. Keluarnya Para Wanita dan Wanita yang Sedang Haid
Menuju Mushalla (tempat shalat)

,rGJt t,rj'ou ,C's * rtt J, * v'yi |.)rs + ?i V
,f

.a

i4-;> c-JJ.>
.O

C'
.9 )l ir oc2r*r at--al>

9JJJ,

. tlo,. ttl
-yl *', .rltAr ot'))')

1' to' t at J*', ,r'-rAt o\i'1 dt_lt 'Uu 
"ri iSs

")'e^:t 
;

974. Dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW

memerintahkan kami untuk mengeluarkan (menyuruh keluar) anak-

anak gadis."

Dari Ayyub, dari Hafshah, seperti hadits itu. Dalam hadits

Hafshah ditambahkan, ia berkata, "Dan wanita-wanita yang gadis,

sedangkan wanita yang sedang haid hendaknya menjauh dari

mushalla."

Keterangan Hadits

(Keluarnya Para Wanita dan Wanita yang Sedang Haid Menuju

Mushalla) Maksudnya, keluar ke mushalla pada hari raya [untuk
melaksanakan shalat Id].

*'t f rt, * $ o';t (Kami diperintahkan Nabi kami SAW).

Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al
Mustamli. Dalam riwayat lain disebutkan dengan, 6'tl (kami

dipe r int ahkan), tanpa lafazh Nabi SAW.
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16. Perginya Anak Kecil ke Mushalla

')i 
Pt;" l;t y ilt ,k dt.'.;; i,su

$16 eTt', W; irtt ;f'i,'&'J,
t.

cV c.t,-e
oo

*I*t ,;*i
_i,, ,.
49J-.aJtJ.,-

975. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku keluar bersama

Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, lalu beliau
melakukan shalat dan berkhutbah. Kemudian beliau mendatangi para

wanita untuk memberi nasihat, mengingatkan, dan memerintahkan
mereka untuk bersedekah."

Keterangan Hadits

(Perginya Anak Kecil ke Mushalla) Maksudnya, perginya
mereka menuju tempat shalat pada hari raya, meskipun mereka tidak
shalat. Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari
lebih memilih lafazh mushalla daripada lafazh shalat Idul Fitri, adalah
supaya hal itu mencakup semua orang, baik yang diwajibkan shalat
maupun yang tidak.

G*1 ii P.lr" tt * rt' oa d, t '*'f (Aku ketuar

bersama Rasulullah SAW pada hari raya ldul Fitri dan ldul Adha)
Dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa Ibnu Abbas ketika itu masih
anak-anak. Hal itu agar ada sesuai dengan judul bab. Tapi Imam
Bukhari mengisyaratkan hal itu dalam riwayat yang disebutkannya

dari jalur lain pada bab berikutya, yaitu dengan lafazh, q ,f.gi ltji
'ofj4;, 6 .ia|r lXataulah tidak karena aku masih kecil, maka aku tidak

okan ikut (menyaksikan) shalat).
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Dalam hadits ini perawi ragu dari Ibnu Abbas, apakah hari itu
Idul Fitri atau ldul Adha. Tetapi setelah dua bab akan dijelaskan

secara tegas dari lbnu Abbas bahwa hari itu adalah ldul Fitri.

17. Imam Menghadap Hadirin Ketika Khutbah Hari Raya

:-t,-' lj;
Abu Said berkata. "Rasulullah SAW berdiri menghadap orang-

orang [ama'ah]."

&t a ;*( i; rLj & ilr &'*it C'.,- iJti )';t f-.
tre 6';- €.#i'1i ttrr,iu': *}:q"',Stii ,ff; ti
;i ,r:!t eL i U;':* ? ';.:1t 

e.'; V ,;\-aU i:rJ'ti

?* .ie €4tr A *\'ei;?'nCtiu.t',p dt
:Jtt .al'a ".,? Gt* q&)'dJ.i J .1,' 

'J'i', 
s- i)w ,tr',

'!:rX. rt(:.t , $ yi ri-l;!''r'-)9.

976. Dari Al Barra', dia berkata "Rasulullah SAW pada hari

Idul Adha pergi menuju Baqi', lalu beliau melakukan shalat dua

rakaat. Beliau menghadap kepada kami dan berkata, 'lbadah yang
pertama kali kita lakukan pada hari kita ini adalah melakukan shalat,

kemudian kita pulang dan menyembelih (hewan kurban). Barangsiapa

melakukan hal itu, maka ia telah melakukan Sunnah knmi.

Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka sembelihan itu ia
persembahkan untuk keluarganya, dan tidak sedikitpun termasuk

ibadah (kurban)'. Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata,

"Wahai Rasulullah SAW, aku telah menyembelih [sebelum shalat],

ttr'vr- 'i;', A; 'iit * ' )r ;v9" \- J 
-' i' \P; \
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dan aku mempunyai jadza'ah yang lebih baik dari Musinnah'.
Rasulullah SAW bersabda, 'sembelihlah [sebagai gantinyal dan itu
tidak boleh dilakukan oleh orang setelahmu'."

Keterangan Hadits

(lmam Menghadap Hadirin Ketika Khutbah Hari Raya) Ibnu Al
Manayyar mengatakan bahwa pengulangan redaksi seperti ini setelah
sebelumnya disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at,
dimaksudkan untuk menghapus persepsi orang yang berpendapat
bahwa Khutbah hari raya berbeda dengan khutbah Jum'at dalam hal
menghadapnya imam kepada hadirin dimana dalam khutbah Jum'at
imam harus menghadap ke hadirin, karena ia khutbah di atas mimbar,
sedangkan dalam khutbah hari raya, imam tidak khutbah di atas

mimbar. Pengulangan kata ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa
perintah menghadap hadirin harus dilakukan imam dalam setiap
khutbah.

orir Sr;, pr f rtt ,k dt en ,*; ij'Ss lttu said berkata,

"Rasulullah SAW berdiri menghadap orang-orang [jamaahJ "). Ini
adalah bagian hadits yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab
"Keluar ke Mushalla".

18. Tanda Pada Mushalla

tgi ,'d'E {6 tt'+ ;lu f! / flt*}
.Lat q d,6J.'t"ij ,i 1v t'sL': y ilt ;-, Ct't 4t
'"i J;' ,tLst ,r .S )t; 'rb,ji 

dJr ;i & ifJ6, 6

$7i:, e;i', W';lx ;', i3 .i t!
.;r r$:rA\ {-b?
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977. Dari Abdurrahman bin Abis, aku mendengar ada orang

berkata kepada lbnu Abbas, "Apakah engkau pemah melakukan shalat

Id bersama Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Ya, seandainy'a waktu

itu aku bukanlah anak kecil, tentu aku tidak dapat melakukannya

bersama Rasulullah SAW hingga aku mendatangi tanda pada

kediaman Katsir bin Ash-Shalt. Lalu beliau melakukan shalat dan

berkhutbah, kemudian datang bersama Bilal kepadapara wanita. Lalu

Rasulullah SAW menasihati, memberikan peringatan. dan

memerintahkan mereka untuk bersedekah, hingga aku melihat mereka

mengulurkan tangan mereka dan melemparkan sesuatu [anting dan

kalungl ke baju (kain) Bilal. Setelah itu, Rasulullah SAW dan Bilal
pulang ke rumah beliau."

Keterangan Hadits

(Bab Tanda Pada Mushalla).Telah dijelaskan sebelumnl'a pada

bab "Keluar menuju Mushalla yang tidak ada mimbarnya" tentang

pengertian dari kata mushalla. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa

mereka membuat atau memasang sesuatu di mushalla sebagai tanda.

'n-yi: 6 Pt q €* l'ii (seandainya waktu itu aku bukanlah

onak kecil, tentu aku tidak dapat melakukannya bersama Ra.sulullah

SArl). Ibnu Baththal berkata, "Dibolehkannya anak-anak pergi ke

mushalla apabila anak tersebut sudah tidak banyak bermain dan sudah

mengetahui tentang shalat, serta mengetahui perkara-perkara yang

dapat membatalkan shalat." Akan tetapi dalam hal ini masih terdapat

perdebatan, hal itu karena disyariatkannya anak-anak mengikuti shalat

di mushalla adalah untuk menebarkan syariat Islam dengan banyaknya

jamaah yang datang. Karena itulah wanita-wanita yang sedang haid
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juga disyariatkan untuk mengikutinya, sebagaimana akan dijelaskan
secara lebih rinci pada pembahasan berikutnya.

Pt Gi up lSehingga aku mendcttangi tanda ila). Maksudnya,

Rasulullah sAw keluar, atau aku ikut keluar bersama Rasulullah
SAW sampai aku mendatangi tanda...

"rAt ;i t (Kemuaian beliau datang kepada para wanita). lni
menunjukkan bahwa tempat shalat wanita terpisah dari tempat shalat
pria.

JX4 'a;;3 @ilal ikut bersamanya) Ini mengandung etika

bagaimana memberi nasihat atau berceramah di hadapan kaum wanita,
yaitu tidak mengajak laki-laki lain kecuali orang yang dibutuhkannya
sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, bahwa Rasurullah sAw
memerintahkan para wanita untuk bersedekah dan Bilal yang
mengumpulkannya. Ibnu Abbas pada waktu itu juga ikut bersama
Rasulullah sAw, karena pada waktu itu Ibnu Abbas masih anak-anak.

19. Imam Menasihati Para Wanita pada Hari Raya

*j * rtt -v Ut?u ,i; U- 
'iu 

ir rr r re *
i:J;r, ;G J; Lj tu '+; i :fur,f* U'p't;
irlt y. ,# ^::; \u ,Sn, f)r 1, * k'; 'i', ,rTi
i:ral i*'j<r) ,i ,jA ipt'?;;tt) ,,tlt :i .i:r*:,

JL b ;,;t ,'i .;i;:r,6,, ,il3 .*. ,. /
'i'j6 Y ilj 6', r#'st'i1 ilG

978. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata; aku mendengar ia
(Atha) berkata, "Rasulullah sAw berdiri pada hari Idul Fitri,

,r;*'t clj gu;ri
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melakukan shalat dan berkhutbah. Setelah selesai shalat, beliau turun

lalu mendatangi para wanita, beliau menasihati mereka seraya

memegang tangan Bilal. Bilal membentangkan bajunya, dan para

wanita itu mengulurkan sedekah mereka." Aku berkata kepada Atha',

"Apakah itu zakat fitrah?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi sedekah

yang mereka keluarkan." Ketika itu, mereka memberikan cincin

mereka seraya melemparkannya (ke baju Bilal). Aku berkata,

"Apakah engkau melihat hal itu sebagai sesuatu yang haq bagi

seorang imam untuk menasihati mereka dengan cara seperti itu?" Ia
menjawab, "Hal itu merupakan sesuatu yang haq bagi mereka, akan

tetapi mengapa mereka tidak melakukannya?"

"ut & Ct {'N, L+, i,Su t:iz'iir ua, ,-r$ r.t *
Wtb- f#, 4lJl t's Jl-rr; .f : F Gts rJ-l *

c" *'e'r:,fut
ti ,,sr- J\air3,ie ;- rlk'J:tf';,:i',& t
,.c '. .: . 'r,: e!, :<,, z.,tc ,z! t ,t c r?, ..r':. 1, t zr, ,.'!,q L?'f Jo p .O' (e.qLa'qt tie $Ut,;t
) ,e -;,* fi;F ";ai i"-r'1 ii;t Uri rc-li ,p ;i
'3i'r" ,iC'i r'; Ji,'L4 i:'a ,Jv .€';'# 4)n

. c .c . . -t z {

)\,='i €.€)Frt?t4 ,]Yt t,i,rt"
979. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melaksanakan shalat

Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Utsman RA,

mereka melakukan shalat sebelum khutbah. Setelah shalat. beliau

(Rasulullah SAW) berkhutbah kemudian keluar. Sepertinya aku

melihat beliau ketika itu menyuruh duduk dengan tangannl'a, lalu

membelah mereka (meminta jalan) dan mendatangi kaum wanita

dengan disertai Bilal. Rasulullah SAW pun bersabda, "Allah SWT
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berfirman, 'Wahai Nabi, upabila dalang kepatlamu paru mukminal

untuk membaialmu'." (Qs. AI Mumtahanah(60): 12) Setelah membaca

ayat itu, beliau turun dan bersabda,'"Apakah kqlian semua datang atas

perkara itu (seperti apo yang difirmankan)?" Salah seorang dari

mereka menjawab, "Ya." Hasan tidak mengetahui siapa wanita itu.

Beliau berkata, "Bersedekahlah!' Kemudian Bilal pun

membentangkan kainnya dan berkata, "Silakan bersedekah!" Lalu

mereka melemparkan perhiasan dan cincin mereka ke kain [yang
disiapkanl Bilal.

Keterangan Hadits

(Bab Imam Menosihati Para Wanita pada Hari Raya).

Maksudnya, apabila para wanita yang mengikuti shalat Id itu tidak

dapat mendengarkan khutbah yang disampaikan imam.
'J'i 

L? t:Ji J4, t {Urtio, pun berkhurbah, don ketika selesai

beliau turun). Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika itu Rasulullah

SAW berkhutbah di tempat yang agak tinggi, karena itulah dikatakan

dalam hadits ini, "Lalu beliau turun". Sementara dalam hadits

sebelumnya pada bab 'oKeluar ke Mushalla" disebutkan bahwa

Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri di tanah. Dalam hal ini,
perawi hadits ini menggunakan kata nazal (turun) dengan arti intiqaal
(pindah). Al Qadhi Iyadh berpendapat, bahwa Rasulullah SAW

menyampaikan nasihatnya kepada para wanita di tengah-tengah

khutbahnya, dan peristiwa itu terjadi pada masa awal Islam, dan itu

khusus bagi Nabi SAW. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi

dengan adanya riwayat yang secara jelas menunjukkan bahwa

Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para wanita setelah

khutbah, yaitu sabda beliau, 'r:.3r ;6 J:j Lj rlst ltceritea selesai

khutbah, beliau turun dan mendatangi kaum wanita).

:Ual. 
tii (Aku berkara kepada Atha').Orang yang berkata adalah

Ibnu Juraij. Riwayat ini disampaikan dengan sanad yang maushul.
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Perkataan Ibnu Juraij kepada Atha' menunjukkan bahwa lbnu Juraij

memahami kata "shadaqah" dalam hadits ini sebagai zakat fitrah,
karena hal itu dilakuan pada hari Idul Fitri. Selanjutnya Atha'
menerangkan bahwa sedekah pada waktu itu bukanlah zakat fitrah,
tapi hanya sedekah sunah.

.,
d-lt

ditanya

(Aku berkara) Yang berkata adalah lbnu Juraij, dan yang

adalah Atha'. Adapun perkataan Atha' W U 
"J1

(Sesungguhnya hal itu adalah suatu keharusan bagi merelca),

menunjukkan bahwa Atha' memahami hal itu sebagai suatu yang

wajib. Namun Al Qadhi Iyadh membantahnya, ia mengatakan bahwa

hanya Atha' yang berpendapat seperti itu. Sedangkan Imam Nawawi
memandangnya sebagai sesuatu yang disukai, bukan wajib.

e't f dJt ,-P dt t'; (Rasulullah SAW keluar) Demikian

disebutkan, dengan tidak menggunakan kata penghubung. Hadits ini
juga diriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Juraij, dengan lafazh; j"

*t f f' ,rp I' U (Kemudian Nabi Attah turun). Seperti ini pula

yang disebutkan oleh Muslim dari jalur Abdurrazzaq.

'*- ,f (Ketika beliau menyuruh duduk) Dalam riwayat

Muslim disebutkan dengan lafazh, ! JA ]i 'u"jn- furnyuruh orang-

orang untuk duduk dengan (isyarat) tangannya). Ini mengisyaratkan

bahwa setelah Rasulullah SAW berkhutbah, para sahabat ingin segera

pulang. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan

mereka untuk tetap duduk, sehingga Rasulullah SAW selesai

menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada mereka, lalu
pulang bersama-sama. Atau mungkin mereka ingin mengikuti
Rasulullah, lalu beliau melarang dan menyuruh mereka duduk.

e -b:* 4-i- &iy,tii;r tjri (Tidak ada seorang wanita

pun yang menjawab "Ya", kecuali salah seorang wanita di antara
mereka). Dalam riwayat Muslim ditambahkan, "Wahoi Nabi Allah.
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Ini menunjukkan bahwa jawaban "Ya" sudah cukup untuk dianggap

sebagai satu keputusan.

e U "# *::i- 1 (Hasan tidak mengetahui sicrpa wanita itu).

Hasan adalah orang yang meriwayatkan hadits ini dari Thawus. Dalam

riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh, I ** 1 (Ia tidak

mengetahui pada waktu i/n). Banyak ahli hadits yang mengatakan

bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyalinan naskah tersebut.

Imam Nawawi mengatakan pendapat yang masih mengandung

kemungkinan, tapi sumber yang sama menunjukkan bahwa riwayat
Jamaah lebih akurat, apalagi telah disebutkan dalam Mushannaf
Abdurrazzaq -yang kami riwayatkan sebagaimana yang ada dalam

riwayat Bukhari- yang sesuai dengan riwayat Jamaah.

Adapun perbedaan kedua riwayat ini, bahwa dalam riwayat
Jamaah telah disebutkan nawa wanita yang menjawab pertanyaan

Rasulullah SAW. Sedangkan dalam riwayat Muslim tidak disebutkan.

Saya (lbnu Hajar) mengatakan, bahwa saya tidak dapat

memastikan siapa wanita yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW
tersebut, hanya saja yang ada dalam pikiran saya bahwa wanita itu
adalah Asma' binti Yazid bin Sukkain, yang terkenal sebagai juru
bicara kaum wanita pada masa Rasulullah SAW. Hal itu karena

Asma' juga pernah meriwayatkan hadits ini yang diriwayatkan Al
Baihaqi, Thabrani dan yang lainnya dari jalur Syahr bin Hausyab, dari

Asma' bin Yazid, ';ia srt :#t jl,C'f *'t * ht & n' 'J'J,1jbi

" 't f io' .J, )t'J'*', ti36 ;& *'Fi ",F1"(3r ,tii U ,jfi
'pir o'rE;i .;itr t'# |fi, ri' 'J'y;) u d. ,*"; * ,rsi

(Rasulullah SAW keluar kepada kaum wanita, dan ketiko itu aku

sedang bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAl4r bersabda,
"Wahai kaum wonita, sesungguhnya kebanyokan bahan bakar neraka

itu adalah kalian (wanita)." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,

"Kenapa begitu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab,
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" Hal itu adalah kurena kalian sulat melaknat dan sukn mengingkari

kebaiknn suami.").

Dengan demikian, maka sangat memungkinkan bahwa Asma'
juga yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW pada hadits di atas,

karena kisah tersebut adalah satu sehingga kemungkinan seorang

perawi menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh perarvi yang

lainnya.

Dalam riwayat Thabrani melalui jalur yang lain, dari Ummu
Salamah Al Anshariyah -yaitu Asma'- bahwa ia termasuk salah

seorang wanita yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits Ibnu

Sa'ad disebutkan, u* lu, !/ 1 oi {: }o h' e lt J'r1', *'Pi
Of ,t (Rasulullah SAW membai'at kami untuk tidak menyekutukon

Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak mencuri).
.2o,.1 ',a
i:r-ari :Jtt (Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah!")

Kemudian, mereka pun bersedekah. Hadits ini sesuai dengan ayat,

"Dan mereka tidaklah mendurhakaimu terhadap perkara-perkara
yang mo'ruf." (Qs. Al Mumtahanah(60): 12) Karena, hal itu termasuk

perbutan baik yang diperintahkan kepada mereka.

ilU ,jrt i U'; i"r4 (Kemudian Bitat pun membentangkon

lrninnya dan berkata, "Silaknn bersedekahl") Yang berkata adalah

Bilal, yang ketika itu ikut bersama Rasulullah SAW.

Pelaiaran yans danat diambil

l. Anjuran untuk memberi nasihat dan mengajarkan hukum-hukum

Islam kepada kaum wanita, dan apa yang diwajibkan kepada

mereka.

2. Himbauan kepada kaum wanita untuk bersedekah, dan hal itu
dilakukan dalam majelis tersendiri. Semua itu dilakukan jika
tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah.
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3.

6.

4.

5.

Keluarnya wanita ke mushalla untuk melaksanakan shalat hari
raya, dan ini akan dijelaskan dalam bab sesudahnya.

Bolehnya menjadikan bapak dan ibu sebagai tebusan (aminan).

Orang yang mengambil sedekah harus bersikap lemah lembut
kepada orang yang ingin menyerahkan sedekah kepadanya.

Hadits ini menjadi dalil bolehnya wanita bersedekah dengan

hartanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada suami, atau

tanpa batasan tertentu seperti sepertiga, berbeda dengan

pendapat sebagian pengikut madzhab Maliki.

Imam Al Qurthubi berpendapat, tidak dikatakan bahwa

para suami mereka juga ikut hadir dalam majelis tersebut,

karena hal itu tidak dinukil. Seandainya hal itu dinukil, maka
juga ada penjelasan bahwa para suami mereka telah memberi
izin kepada mereka untuk menyedekahkan harta yang mereka

miliki. Karena orang yang mempunyai hak, maka hal itu tetap

ada dalam dirinya, sampai ada keterangan yang menggugurkan

hal itu.

Adapun batas yang harus disedekahkan itu tidak boleh
melebihi sepertiga dari hartanya, maka dalam kisah ini juga

tidak ada penjelasan bolehnya menyedekahkan lebih dari

sepertiga.

Sedekah termasuk perbuatan yang dapat menolak siksa, karena

Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah setelah

menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum

wanita dikarenakan mereka sering mengingkari nikmat yang

telah diberikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

pembahasan tentang haid dari hadits Abu Sa'id. Demikian juga

dalam riwayat Muslin dari hadits Jabir. Sedangkan dalam

riwayat Al Baihaqi dari riwayat Asma'binti Yazid, seperti yang

telah disebutkan.

Memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya.

7.

8.
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9.

10.

Bolehnya meminta sedekah kepada orang kaya untuk orang
yang membutuhkannya, meskipun orang yang meminta itu tidak
membutuhkan. Dalam hal ini orang yang dimintakan itu adalah
orang yang tidak mampu untuk bekerja, atau untuk mendapatkan
kebutuhannya.

Kaum wanita segera bersedekah dengan perhiasan yang
dimilikinya, meskipun kondisi pada saat itu agak sulit. Hal itu
menunjukkan derajat mereka yang tinggi dalam agama, dan
ketaatan mereka kepada perintah Rasulullah SAW.

20. Apabila wanita Tidak Memiliki Jilbabt untuk Shalat Hari

Raya

,9t ?',;;;*;'01 6-rt;',& t" :tiu r-.tv u '^2t, ?
.. it.,. o/ o :2..' -^-rjVi t'; oi U:'k ,W:tt c,..pt* i ';"t U:* iirt'-;q
a,&i uri ,;j'y1;*'A.i,, * il, .u C, ( rr
.;i3ir ,€)tii &')t e'irrt K ,Uw .,>tt? "'u 

,J

tilA ,ilt;" \;'i;t. J
S

.z lzq>L,

,L ,LlG
L.>'

\\ *t, * ilt,k,4;'-;i w :,*.,{.1 :du
orji', b.r1r :)s'rf ,rl'L:r Lrri b.rilr CH.:Jv .

o'^l$, ,1;!t ;.,!jr J,n-j ;24r, -*i:'"a3- ,/$t
I Jitbab adalah pakaian hitam panjang yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh wanita,
Dalam bahasa Arab, jilbab juga disebut dengan Khimar (kerudung).
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\tk Wrtk Wj ov't'-ra:: ,;;tAr
980. Dari Hafshah binti Sirin, dia berkata, 'lKurni teluh mela.ang

tetangga-tetangga kami untuk keluar pada hari raya, lalu datanglah
seorang perempuan ke istana bani Khalaf. Saya mendatanginya, lalu
dia menceritakan bahwa suami saudara perempuannya telah mengikuti
perang bersama Rasulullah SAW sebanyak l2 kali, sedangkan saudara

perempuannya ikut bersama Rasulullah SAW dalam 6 peperangan,

kemudian dia berkata, "Kami telah mengurusi orang-orang sakit dan
mengobati orang yang terluka. Kemudian dia berkata, 'Ya Rasulullah,
apakah kami berdosa jika kami tidak keluar rumah karena kami tidak
mempunyai jilbab?' Rasulullah menjawab, '(Jika ia tidak mempunyai)
hendaknya temannyo meminjamkan jilbabnya, sehingga dia dapat
menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukntir'." Hafshah
berkata, "Ketika Ummu Athiyyah datang, saya mendatangi dan
bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mendengar tentang ini dan itu?'
Ummu Athiyah berkata, 'Ya, demi ayahku'. Setiap kali ia mengingat
Nabi, ia berkata, 'Demi ayahku'." Ia melanjutkan, "Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaknya paro gadis yang dipingit juga
keluar -atau dia berkata, "gadis-gadis dan wanita yang dipingit",
Abu Ayyub rogu- dan wanita-wanita yang sedang haid hendaknya

menjauh dari mushalla (tempat shalat) dan menyaksikan kebaikan
dan dakwah orang-orang mukmin'." Hafshah berkata, "Aku bertanya

kepada Ummu Athiyah, 'Sekalipun wanita haid?' Ia menjawab, 'YB,
bukankah wanita yang sedang haid boleh melakukan wukuf di padang

Arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan itu?"'

Keterangan Hadits:

(Bab Apabila Wanita Tidak Memiliki Jilbab). Rasulullah SAW
menganjurkan apabila ada wanita yang tidak memiliki jilbab untuk
shalat hari raya, maka hendaknya saudara perempuan atau sahabatnya
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meminjamkan jilbab kepadanya. Satu pendapat mengatakan,

hendaklah jilbab yang dipinjamkan itu sejenis dengan jilbab yang

digunakannya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat dari Ibnu

Khuzaimah yang menyebutkan, Wry* ;y (dari jilbabnya) dan dalam

riwayat Tirmidzi disebutkan, W:fi ',1 #i }rt grm, henclaklah

saudaranya meminjamknn salah satu dari jilbab-jilbabnya). Maksud
saudara di sini adalah sahabatnya. Ungkapan di atas juga
memungkinkan untuk ditafsirkan, hendaklah ia bersama-sama dengan
sahabatnya memakai jilbabnya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat

Abu Daud, W.'i ',1 *.t t|+tb t|'.*ti lnendaklah ia memakaikan

sahabatnya sebagian dari pakaiannya) Maksudnya apabila pakaian

itu besar dan memungkinkan untuk dikenakan berdua, maka
hendaknya ia melakukan hal itu.

Kesimpulannya, dua orang wanita boleh mengenakan satu kain
atau pakaian yang besar waktu shalat hari raya. Ada pendapat yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah hendaknya para wanita
keluar pada hari raya sesuai dengan kondisi masing-masing, meskipun
harus memakai satu pakaian atau kain untuk dua orang.

21. Wanita yang Haid Menjauh dari Mushalla (Tempat shalat)

,r.tqr: citiFt;i'oi r/:t ,ry?iu$ ,iG,zt?
;ar (i; .r3ilt ot'ryi ,Ft-rJt'.l :,s'9 i.t Jv ._,'rlrijt o\;'1

'i\; i *', e?;: #t aLCi* iW
981. Dari Muhammaa, aiu berkata, "IJmmu Athiyah telah

berkata, 'Kami telah diperintahkan untuk keluar, maka kami

memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid, para gadis dan

wanita-wanita yang dipingit untuk keluar 
-lbnu 

'Aun berkata, "Atau
wanita-wanita yang dipingit,"- sedangkan orang-orang yang sedang
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haid agar menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka

serta menjauhi tempat shalat'."

Keteransan Hadits:

(Bab Wanita yang Haid Menjauh dari Mushalla). Kandungan
judub bab ini telah tercantum dalam judub bab sebelumnya, maka

disebutkannya kembali di tempat ini adalah supaya hal itu
diperhatikan benar-benar.

Ibnu Aun bemama Abdullah, sedangkan Muhammad adalah

Ibnu Sirin. Ibnu Aun ragu dalam hadits ini, sebagaimana yang

diterangkan dalam bab sebelumnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi
disebutkan dari Manshur bin Zadzan dari Ibnu Sirin, 'rkllJ g)+:

i:':,d;jt t>t;j frtsti Qtara gadis dan wanita-wanita yang dipingit itu

keluar).

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Diperbolehkannya seorang perempuan mengobati seorang laki-
laki yang bukan muhrimnya, dan juga pengobatan yang tidak
dengan secara langsung selama tidak dikhawatirkan akan

menimbulkan fitnah.

2. Para gadis dan wanita-wanita yang dipingit agar tidak
menampakkan dirinya (keluar) kecuali apabila telah diizinkan.

3. Seorang perempuan dianjurkan untuk memiliki jilbab sebagai

persiapan untuk dirinya, dan disunahkan untuk meminjamkan

pakaian yang dimilikinya.

4. Hadits ini dijadikan dalil wajibnya shalat Id. Tetapi pendapat ini
harus ditinjau kembali, karena orang yang masuk perintah

tersebut bukan orang-orang muknllaf (yang terbebani dengan

perintah). Maka nampaklah bahwa hal itu dimaksudkan sebagai

syiar Islam dengan berkumpulnya mereka, sehingga berkah
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Allah akan diberikan kepada mereka semuanya. Wallahu a'lum.

5. Kaum wanita disunahkan untuk keluar menyaksikan shalat hari

raya, baik yang muda maupun tua.

Ulama salaf berselisih pendapat dalam hal ini. Al Qadhi Iyadh

telah menukil dari Abu Bakar, Ali dan lbnu Umar, akan wajibnya hal

itu. Yang benar, bahwa setiap orang yang tinggal di daerah dianjurkan

untuk keluar pada hari raya. Sebagian ulama telah menafsirkannya

sebagai anjuran; seperti Al Jurjani pengikut Imam Syaf i, dan Abu

Hamid pengikut Madzhab hambali. Akan tetapi nash Imam Syaf i
dalam kitab Al Umm mengecualikan orang-orang yang berhalangan

atau mempunyai udzur, ia berkata, "Aku menyukai orang-orang lemah

dan yang berhalangan untuk menghadiri shalat." AI Baihaqi dalam

kitab Al Ma'rifah meriwayatkan dari Rubai', dia berkata, "lmam

Syaf i berkata, 'Telah diriwayatkan hadits yang menerangkan bahwa

kaum perempuan tidak menghadiri (meninggalkan) shalat hari raya.

Jika hal ini benar, maka saya akan berpendapat seperti itu'." Al
Baihaqi mengatakan bahwa hadits Ummu Athiyah ini telah

diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim), untuk itu
pengikut madzhab syaf i seharusnya berpendapat seperti itu.

Ibnu Riflah meriwayatkan dari Al Bandaniji, dia mengatakan

bahwa lahiriah perkataan tersebut adalah sebagai bentuk peringatan.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu telah di-nasakh

(dihapus). Ath-Thahawi berpendapat bahwa perintah Rasulullah SAW

kepada wanita-wanita yang sedang haid dan wanita yang dipingit

untuk keluar pada hari raya kemungkinan beliau lakukan pada awal

Islam, dimana jumlah kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit,

sehingga beliau menyuruh mereka hadir dalam shalat hari raya agar

kelihatan banyak. Dengan demikian, musuh merasa takut dengan

jumtah kaum muslimin yang semakin banyak. Sementara pada masa

sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan.

Pendapat yang menyatakan adanya nasakh telah disangkal,

karena nasakh (penghapusan hukum) itu tidak ditetapkan berdasarkan
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kemungkinan. Al Karmani berkata, "Di samping itu, sejarah tentang
waktu (mana yang dahulu dan mana yang akhir) tidak diketahui
dengan pasti." Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa yang terjadi tidaklah
seperti yang dikatakan, bahkan waktu tersebut telah diketahui
berdasarkan hadits lbnu Abbas, dimana dia menyaksikan hal itu pada
waktu masih anak-anak, dan itu terjadi setelah Fathu Makkah
(penaklukan kota Makkah).

Sedangkan dalam hadits ummu Athiyah telah dijelaskan sebab
atau alasan mengapa Rasulullah menyuruh mereka untuk menghadiri
shalat hari raya, yaitu agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan
dakwah kaum muslimin dan mengharap berkah dan kesucian hari itu.
Setelah Nabi wafat, ummu Athiyyah berfatwa seperti itu, dan tidak
ada seorang sahabat pun yang menyalahinya.

Adapun perkataan Aisyah a:rii G *', y iO' ,J, 'dt or,'j
9,;i' '# i3t lrrondainya Rasuruilah sAry metihat apa yang

dilakukan parct wanita, mako Rasulullah sA\tt akan melarang mereka
pergi ke masjid) tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di
atas, karena hal itu jarang terjadi, jika kita menerima bahwa Ummu
Athiyah berfatwa dengan yang sebaliknya. padahar, dalil yang
menyataan bahwa Aisyah berfatwa yang isinya melarang hal itu tidak
jelas.

Sabda Rasulullah, iiiJ gri\l (untuk menakut-nakuri musuh)

perlu ditinjau kembali, karena meminta pertolongan kepada wanita
dan memperbanyak (umlah) mereka dalam peperangan menunjukkan
kelemahan bukan kekuatan.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih baik adalah menganjurkan
kaum wanita untuk menghadiri shalat hari raya jika tidak
dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Di samping itu, mereka juga tidak
berdesakkan dengan kaum laki-laki di jalan maupun di tempat shalat.
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u..e'l*'rf'14 t:ts'{'s * ilt * Ut

22. Berkurban dan Menyembelih pada Hari Kurban di Mushalla

982. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW

menyembelih di mushalla.

a- a,- t o .
tll y,-e J.l f

berku.bun dun

Keteransan Hadits:

(Bab Berkurban dan Menyembelih pada Hari Kurban di

Mushalla). Dalam bab ini telah disebutkan hadits Ibnu Umar. Ibnu Al
Manayyar mengatakan, bahwa dalam judul bab disebutkan dengan

menganeksasikan kata berkurban dan menyembelih, sedangkan dalam

hadits Ibnu Umar disebutkan dengan lafazh ')t (atau) yang

menunjukkan keraguan. Hal itu mengisyaratkan bolehnya melakukan

dua ibadah pada hari raya, yang satu berkurban dan yang lainnya

menyembelih, agar dipahami kesamaan hukum antara keduanya.

Penjelasan lebih mendetail beserta pelajaran yang dapat diambil

dari hadits ini, akan diterangkan dalam pembahasan tentang kurban,

insya Allah.

23. Perkataan Imam dan Makmum dalam Khutbah Hari Raya,

dan Jika Imam Ditanya Tentang Suatu Hal Ketika Sedang

Berkhutbah
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/t. c. , i c . , o ..gJ! -t>l ;r qp

983. Dari Al Barra' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW
berkhutbah kepada kami pada hari Kurban setelah shalat, maka beliau
berkata, 'Barangsiapa melakukan shalat seperti shalqt kami, dan
berkurban seperti kurban kami, maka dia telah berkurban dengan
benar. Dan, barangsiapa berkurban sebelum shalat, maka kurban itu
tidak lebih dari daging seekor kambing'. Maka berdirilah Abu Burdah
bin Niyar dan berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah, saya telah
berkurban sebelum saya keluar shalat dan saya mengetahui bahwa
pada hari ini adalah hari dibolehkan makan dan minum. Maka dari itu,
saya segera makan, kemudian saya memberi makan kepada keluarga
dan tetangga-tetangga saya'. Maka Rasulullah SAW berkata, 'ltu tidak
lebih dari sekedar daging seekor kambing [bukan termasuk kurbanJ'.
Abu Burdah berkata, 'Sesungguhnya saya mempunyai Jadza'ah
(kambing betina yang masih muda) dan itu lebih baik dari dua ekor
daging domba betina. Apakah kambing itu mencukupi untuk saya

kurbankan?' Rasulullah SAW berkata, 'Ya, tetapi tidak mencukupi

bagi orang setelah kemu'."

*'t * ilt & lt,S';:rLt,Ju !.t;.';i'oi f *
?t- Ut $'ai e)2t',t:t tt ;;ii'+r'; tstt; ,v
"^*r;1,+ ,ju + CLt* ir'Jy'rU ila rUi,i r "V;jtii';.'oG -*i t#,'p r*; jt, -i ry,iiu q,
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984. Dari Muhammad, bahwasanya Anas bin Malik berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat pada hari Kurban kemudian
beliau berkhutbah, dan memerintahkan bahwa barangsiapa

menyembelih sebelum shalat agar mengulang kembali sembelihannya.

Kemudian berdirilah seorang lelaki dari golongan Anshar dan berkata,

'Ya Rasulullah, saya punya tetangga 
-saya 

(Anas bin Malik) ragu,

apakah dia mengatakan, "Mereka sangat sederhana" atau dia
mengatakan, "Mereka fakir"- sedangkan saya sendiri telah

menyembelih sebelum shalat, namun saya masih memiliki anak

kambing betina yang lebih saya sukai daripada daging dua ekor
kambing domba'. Maka Rasulullah memberi keringanan baginya

[untuk menjadikan kambing itu sebagai kurban]."

{& i 'F t; {-t & frt 'u'et * ia,-?-\> *,

t u't 'W6J 's;l'd'.^$1; \i "J:i et; ,,St- ;i;
lt ft.e'l*! e'+

985. Dari Jundab, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan

shalat pada hari Raya Kurban, lalu berkhutbah kemudian
menyembelih kurban. Kemudian beliau bersabda,'Barangsiopa
berkurban sebelum shalat, mako hendaklah berkurban kembali

sebagai gantinya; dan barangsiapa tidak menyembelih, maka

hendaklah menyembelih dengan menyebut namo Allah (Basmallah)'."

Keteransan Hadits

Dalam bab ini terdapat dua hukum; hukum perkataan imam dan

orang-orang ketika khutbah, dan hukum apabila imam ditanya tentang

sesuatu sedang dia berkhutbah. Sebagian ulama mengira bahwa di
dalamnya ada pengulangan, tetapi yang pertama lebih umum dari yang
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kedua. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak menyebutkan jawabannya,

karena ia menganggap bahwa apa yang ada dalam hadits ini sudah

cukup sebagai penjelasan. Beliau mengatakan, bahwa hadits dari Al
Barra' yang merupakan koreksian yang bersumber dari dialog antara

Abi Burdah dan Rasulullah SAW menunjukkan hukum yang pertama,

dan pertanyaan Abu Burdah tentang hukum Al Anaq (anak kambing

betina) menunjukkan hukum yang kedua.

Al Aswad adalah Ibnu Qais, bukan Ibnu Yazid, karena Syu'bah

tidak bertemu dengan Ibnu Yazid. Sedangkan Jundub adalah Ibnu

Abdullah Al Bajali.

d5 U :)rib (Beliau bersabda, "Barangsiopa menyembelih.")

Kalimat ini merupakan bagian dari khutbah Rasulullah SAW. Kalimat

ini tidak dianeksasikan kepada kalimat 'd5 'j (kemudian

menyembelih), hal itu untuk menghindari adanya kesempatan

menyembelih [kurban] pada waktu antara khutbah dan perkataan

tersebut. Namun, yang benar tidaklah seperti itu, sebagaimana telah

diterangkan dalam hadits AI Bana'. Penjelasan lebih mendetail akan

diterangkan dalam pembahasan tentang hewan kurban, insya Allah.

24. Melewati Jalan yang Berbeda Ketika Pulang dari Shalat Hari
Raya

^li ,ilt i; 
t ir- (, \). oK :iE Lt? rtt 'ru,., ir' ,o i. .rL *

,
.,r.Ht'J)tt * ?'; ok $';-|t

986. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, 'Nabi SAW

melewati jalan yang berbeda pada hari raya."
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Keterangan Hadits:

Sa'id bin Harits adalah Ibnu Abi Sa'id bin Al Mu'alla Al
Anshari.

e-*sr ,isv y it- ;sk q *t y ilt & rlr 3ri (Nabi sAvtt

melewati jalan yang berbeda pada hari raya) Dalam riwayat Al
Ismaili disebutkan,y'i5 qilr $.br f ,tet gt JiC'; til.tsi

(Apabila Rasulullah SAW keluar untuk shalat Id, beliau pulang tidak

melewati jalan yang dilalui waktu dia pergi). At-Tirmidzi mengatakan

bahwa sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil

disunahkannya bagi seorang imam untuk melewati jalan yang berbeda

ketika pulang dari shalat Id. Imam Syaf i dalam kitabnya Al Umm

mengatakan, bahwa seorang imam dan makmum disunahkan untuk

melewati jalan berbeda -{engan jalan waktu pergi- ketika pulang

dari shalat Id. Demikian juga pendapat mayoritas pengikut madzhab

Syaf i. Ar-Raf i berkata, "Dalam kitab Al llajiz dijelaskan bahwa

perbuatan itu hanya disunahkan untuk Imam."

Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat, bahkan

saya dapat mengumpulkannya lebih dari dua puluh pendapat. Saya

juga menerangkan pendapat yang lemah dari pendapat-pendapat itu.

Al Qadhi Abdul Wahab Al Maliki berkata, "Telah disebutkan di
dalamnya beberapa kesimpulan, diantaranya ada yang mendekati

kebenaran, namun kebanyakan hanya dugaan belaka. Di antaranya:

l. Bahwasanya beliau melakukan itu untuk menyaksikan dua jalan.

Dikatakan pula, karena penghuninya adalah golongan jin dan

manusia.

2. Untuk menyamakan keduanya (alan) dalam keutamaan

melewatinya.

3. Untuk mendapatkan keberkahannya dan mencium bau

wewangian dari jalan yang dilewatinya, karena jalan itu

memang sudah dikenal memiliki bau misik.

4. Karena jalan menuju mushalla itu terletak di sebelah kanan,
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5.

6.

7.

8.

maka beliau pulang melewati arah kiri. Pendapat ini jelas
memerlukan dalil.

Beliau melakukan itu untuk syiar Islam.

Untuk menampakkan dzikir kepada Allah.

Untuk membuat orang munafik dan Yahudi marah.

Untuk menakut-nakuti mereka (orang-orang munafik dan
Yahudi). Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Baththal.

Bersikap waspada terhadap tipu daya kelompok Yahudi atau
munafik. Pendapat ini harus ditinjau kembali, karena kalau
memang demikian, maka Rasulullah SAW tidak melakukan hal
itu secara berulang kali. Demikian yang dikatakan Ibnu ArTin.
Ia menaggapi, bahwa melewati jalan yang berbeda tidak
berkonsekuensi melewati jalan tertentu. Dalam sebuah riwayat
Asy-Syaf i dari jalur Al Muthalib bin Abdullah bin Hanthab
yang diriwayatkan secara mursal disebutkan , ',.L") 

* ht db '^fr

,{;\i i-p'e j';i ,:rz<ti *p'4 jai' Jl g' '?i 
):rti_ o,g

(bahwa Rasulullah SAW berangkat di pagi hari pado hari raya
menuju mushalla melewati jalan yang lebih besar (utama) dan
kembali melalui jalan yang lain). Seandainya hadits ini benar,
maka hadits ini menguatkan apa yang dikatakan Ibnu At-Tin.

Rasulullah SAW melakukan itu untuk menyebarluaskan

kegembiraan atau keberkahan dengan jalan yang dilewati dan

dilihatnya. Beliau juga memanfaatkan itu untuk memenuhi
kebutuhan sahabat-sahabatnya dalam meminta fatwa, menuntut
ilmu, mengikuti jejaknya, meminta petunjuk, meminta sedekah,

untuk mengucapkan salam kepada mereka, dan lain-lain.

Untuk mendatangi kerabat, baik yang masih hidup ataupun

berziarah bagi yang telah wafat.

Untuk menyambung tali silaturrahim.

Untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan

9.

10.

11.

t2.

13.
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14.

15.

ampunan dan ridha Allah.

Beliau bersedekah pada waktu berangkat. Ketika pulang, apa

yang disedekahkan itu sudah habis, maka beliau melewati jalan

yang lain agar tidak menolak orang yang meminta kepada

beliau. Tapi pendapat ini sangat lemah dan membutuhkan dalil
yang kuat.

Rasulullah SAW melakukan itu untuk mengurangi keramaian.

Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Muhib
Ath-Thabari, seperti yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam hadits

Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa hal itu beliau lakukan untuk

memberi keluasan kepada manusia. Tapi hadits ini dha'f.
Adapun kata "Memberi keluasan kepada monusia" dapat

ditafsirkan dengan keberkahan dan keutamaan, dan inilah yang

dikuatkan oleh Ibnu At- Tin.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah
melakukan hal itu karena jalan yang dilaluinya adalah jalan

terjauh, maka beliau ingin memperbanyak pahala dengan

memperbanyak langkah.

25. Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Shalat Id, Maka
Hendaklah Ia Melaksanakan Shalat Dua Rakaat

16.

) :At ,l,ttu- i:it3ru-si
.r{")iJ"f tli* tJl *)

tiol --- | -- .a,,4ir1 af-ot l.e,.:r9 \St)\
'zct /.o cl1.c. ,c t ,1..4,€ ..il irt e)-r .1JJu ..,', ..'-'l rls

'o"

V#j,4t,fi:W ,'L*i
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.iuri
o..c-. :. t ?.

- .-:'5 , -b.r-rff iU tit'(J;JL2'. ,irv 'Jtti

Begitu pula para wanita dan siapapun yang berada dalam rumah

dan perkampungan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "lnilah hsri
raya kita sebagai orang Islam."

Anas bin Malik memerintahkan Ibnu Abi Utbah sebagai

pemimpin di daerah Zawiyah. Lalu dia mengumpulkan keluarga dan

kaumnya, kemudian shalat seperti shalat dan takbirnya penduduk kota.

Ikrimah berkata, "Penduduk Sawad berkumpul pada hari raya,

kemudian shalat dua rakaat seperti yang dilakukan imam."

Atha' berkata, "Jika seseorang terlewatkan (tidak mendapatkan)

shalat hari raya, maka hendaklah ia shalat dua rakaat."

q. )6-lL 6*'t tAL ,-pt ,* ,ist q) f ui ,:i :a^i.G';r

-q'l. W *j 4L ilt ,* att- o6.e3 rwi ,r r(:
o'

i)w ^o't * *') * il, J:,';;t,'-25* F ; J*'.ev

.&,i(: ir',3i erir; *'7(: ,#rp ,k (.i 
-6. t4Lt

987. Dari niryut, bahwasany" obr r** ; rn.ngunj*ginya
pada hari Mina. Ketika itu Aisyah bersama dua budak wanita yang

sedang memukul rebana, sedangkan Rasulullah SAW menyelimuti

tubuhnya dengan kain, lalu Abu Bakar memarahi keduanya.

Kemudian Rasulullah SAW menyingkap kain dari wajahnya lalu

bersabda, "Biarkan keduanya wahai Abu Baknr, karena ini adalah

hari raya." Waktu itu adalah hari-hari Mina.

iyAf *, ,s'il- et y ilt ,* 4tUi;:ak.G'dti':
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rt'* U'ie * i;'; o*it e;filj aft:r

.i!; 4 1is',i ; tti'*i; ,*i y
988. Aisyah berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW

menutupiku dan aku sedang melihat orang-orang Habasyah, mereka
sedang bermain-main di masjid. Lalu Umar melarang mereka, maka

Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkanlah mereko, Bani Arfidah,
bermain dengan omen'."

Keterangan Hadits

Maksud judul bab di atas adalah, apabila seseorang tidak
mendapatkan shalat hari raya bersama imam, maka hendaklah ia
shalat sendiri dua rakaat.

Dalam judul bab ini terdapat dua hukum:

Pertama, tetap melaksanakan shalat Id, meskipun ketinggalan
jamaah.

Keclua, adapun shalat dua rakaat itu adalah sebagai ganti shalat

Id yang berjumlah dua rakaat.

Tentang hukum pertama, sebagian ulama berselisih pendapat; di
antaranya Al Muzani, dia berpendapat bahwa shalat hari raya yang

terlewatkan tidak wajib diqadha'. Sedangkan hukum yang kedua,

menurut Ats-Tsauri dan Ahmad, bahwa seseorang yang terlewatkan

shalat Id, lalu dia shalat sendirian, maka hendaklah ia melaksanakan

shalat empat rakaat. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berkata, $jr ii6 ;
ti}i J21i l6)i g (barangsiapa terlewatkan shalat hari raya bersama

imem, hendaklah ia shalat empat rakaat). Hadits ini diriwayatkan

oleh Sa'id bin Manshur dengan sonad yang shahift. Ishaq berkata, lf
6.\1)[ #'j :d,,.C 'i),:, 

(Apabila ia shalat berjamaah, maka io

shalat dua rakaat; tapi jiko shalat sendirian, maka iq shalat empat
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rakaat). lbnu Al Manayyar mengatakan, seakan-akan mereka
menganalogikannya dengan shalat Jum'at. Tapi perbedaan keduanya
sangat jelas, karena orang yang tidak mendapatkan shalat Jum'at,
maka ia kembali melaksanakan kewajibannya. yaitu shalat Zhuhur,
berbeda dengan shalat hari raya.

Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini, ia boleh memilih
antara mengqadha' atau tidak, dan antara shalat dua rakaat atau empat
rakaat.

Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan hadits Aisyah dalam
kisah dua budak wanita yang bemyanyi, yang menurut sebagian orang
kesesuaian antara judul bab dengan hadits tersebut terdapat
kemusykilan. Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa hal tersebut

diambil dari sabda Rasulultah sAw, * i6 $l lsesungguhnya waktu

itu adalah hari raya). Maka dalam hal ini "hari" dalam riwayat ini
dinisbatkan kepada "Id", sehingga hukumnya menjadi sama; baik
dilaksanakan secara sendirian atau berjamaah, lelaki ataupun
perempuan. Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa hari raya adalah untuk
orang Islam dengan dalil sabda Rasul di akhir hadits, Pt)' 

'&i 6y
(hari raya kami, orang-orqng Islam). Oleh karena itu, Bukhari
menyebutkan riwayat ini dalam permulaan bab ini. Dalam hal ini,
orang-orang Islam itu mencakup seluruhnya, baik individu maupun
kelompok. Dari sini dapat diambil hukum kedua, yaitu tidak
disyariatkan meng-qadha-nya. [a mengatakan; yang jelas menurutku,
bahwa disyariatkannya qadha' adalah diambil dari sabda Rasulullah,

* i6 qlti Wotra sesungguhnya hari itu adalah hari raya),yaitu hari-

hari Mina. Ketika hari-hari Mina dinamakan hari raya, maka hari-hari
itu juga dibolehkan untuk melaksanakan shalat Id, karena shalat ini
(Id) disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari raya. Maka dari itu
dapat diambil kesimpulan, bahwa shalat yang dilaksanakan itu bukan

shalat qadha', meskipun waktu pelaksanaannya agak akhir; yaitu pada

hari-hari Mina. [a melanjutkan, "Saya telah mendapatkan tulisan Abu

Qasim Al Ward ketika Rasulullah SAW memperkenankan bagi para
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wanita untuk beristirahat pada hari raya." Riwayat ini menguatkan

anjuran terhadap mereka untuk shalat di dalam rumah. Rasulullah

SAw bersabda, y ?lfi qf v#-t (Biarkanlah mereka berduo,

sesungguhnya hari-hari itu adalah hari raya).

,s'iri ?it C u€ ,yj (dan barangsiapa berada di dalam

rumah dan perkampungan). Kalimat ini menunjukkan adanya

pertentangan dengan apa yang diriwayatkan Ali, yaitu lafazh; 
'z;1, t

gE'1 e.llief \i (tidak ada shalat Jum'at dan ridak ada shalar

hari raya kecuali dikota yang terdapat masjid besar). Dalam bab

"Keutamaan Amal (ibadah) pada Hari-hari Tasyriq", telah disebutkan

dari Az-Zurni; f 
'ala ;C:it ,rb'A (orang yang sedang dalam

bepergian tidak diharuskan melaksanokan shalat Id). Dalam hal ini
letak pertentangannya adalah, bahwa keumuman hadits yang

disebutkan tidak sesuai (bertentangan) dengan hal itu.

l$)i 
'#i vy f:e 's,-" . y nJ, ,p ,;t g-io. (berdosarkan

sabda Rasul, "lni adalah hari raya kami orang-orang Islam. "). Saya

belum pernah mendapati bunyi hadits seperti ini, karena awal hadits

tersebut terdapat dalam hadits Aisyah tentang kisah dua budak wanita

yang bemyanyi, sedangkan dalam penjelasan ketiga dari bab "dua hari

Raya" disebutkan dengan lafazh; u,ry tJEi ty ig ,yl.'ol (bahwa

setiap kaum memiliki hari rayo dan ini adalah hari raya kami).

Adapun selebihnya diambil dari hadits Uqbah bin Amir yang marfu',

Pi:,}' 
'#i ,iy e i6 (Hari-hari Mina adalah hari raya komi bagi

orang Islam). Dalam kitab ls-Sznan juga disebutkan, dan Ibnu

Huzaimah juga menganggapnya shahih.

?:t:Jur(di Zawiyah) Zawiyah adalah nama tempat yang berjarak

dua farsakh (t16 km) dari Bashrah, di sana terdapat istana dan tanah

milik Anas. Di Zawiyah juga pernah terjadi peperangan antara Hajjaj

dan Asy'ats. Atsar ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi

Syaibah dari Ibnu Aliyah, dari Yunus (putra Ubaid), dia berkata;
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sebagian keluarga Anas berkata kepadaku, 'd&'1'aldlli'&- o€ Ui oi

r*St l1V '* ,fri i :t 't? '€r,;q gt t'l- (bahwasanyo Anas

mengumpulknn keluarga dan kerabatnya pada hari Raya, lalu
Abdullah bin Abi Utbah mengimami mereka shalat dua rakaat).
Maksud dari kata "sebagian" adalah Abdullah bin Abi Bakar bin
Anas. AI Baihaqi meriwayatkan, dia berkata, g ry' 'f6 q)di ots

f' d 7r;ti aU'r e r?, U 'l,d,;t * f6li (Apabita Anas terringgat

shalat hari raya bersama Imom, maka dia mengumpulkan

keluarganya dan shalat bersama mereka seperti shalatnya imam pada
hari raya).

'$k '|rrti (dan lkrimah berkata) Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkannya secara maushul dari jalur Qatadah. Dia berkata
kepada kaum yang berada di Sawad dan di perjalanan ketika hari Idul
Fitri atau Idul Adha, 'ibi nOl"'t o')L"A" (mereka berkumpul dan

saloh seorang dari mereka menjadi imam).

irUi ',;'6': 
(dan Atha' berkato) Al Firyabi meriwayatkan dalam

mushannaf-nya dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia

berkata, ,Fj ,g *Sr '^i6'6 (barangsiapa tertinggal shalat hqri

raya, maka hendaklah ia shalat dua rakoat). Ibnu Abi Syaibah juga
meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Juraij, dengan menambahkan

kaJa'#J:t (dan bertakbn). Penambahan ini menunjukkan bahwasanya

hal tersebut dilaksanakan seperti shalat Id, bukan shalat sunah dua

rakaat secara mutlak. Adapun hadits Aisyah, telah dijelaskan dalam
pembahasan tentang "dua hari taya".
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26. Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id

,*Jt $t e:y'Ur;.t u3 Jt ,f ($'.il-,*L5' l'JG':
Abu Mu'alla berkata, "Saya telah mendengar Sa'id dari Ibnu

Abbas, bahwa ia tidak menyukai shalat sebelum shalat Id."

,,4tt; c'; *', * drt &'otr ,:i fb It f
3*r*'t6-fi )r,A:t'F "f f t

989. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada

hari Raya Fitri kemudian shalat dua rakaat, dan tidak shalat

sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Pada waktu itu beliau bersama

Bilal.

Keterangan Hadits:

(Bab Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id) Dalam atsar dari

Ibnu Abbas disebutkan, bahwa dia memakruhkan shalat sebelum

shalat Id. Hadits yang memakruhkan shalat sebelum dan sesudah

shalat Id itu diriwayatkan secara morfu'. Dalam hal ini Imam Bukhari

tidak menentukan hukum shalat tersebut, karena kemungkinan

maksud atsar tersebut adalah larangan untuk melaksanakan shalat

sunah atau menafikan shalat fardhu. Adapun mengenai larangan, yaitu

apakah karena waktu itu adalah waktu dimakruhkannya melaksanakan

shalat atau karena lebih umum dari itu. Ia menguatkan yang pertama

dengan shalat qabliyah. Adapun hadits tersebut tidak menunjukkan

bahwa hal itu dilakukan terus-menerus, maka kemungkinan hal itu

hanya khusus bagi imam bukan makmum, dan juga khusus dilakukan

di mushalla bukan di rumah.

Dalam hal ini, ulama salaf berbeda pendapat. Ibnu Mundzir
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menyebutkan dari Ahmad, dia mengatakan bahwa orang-orang Kufah
melaksanakan shalat sesudah shalat Id, tetapi mereka tidak
melaksanakan sebelumnya. Sedangkan orang-orang Bashrah

melaksanakan shalat sebelumnya dan tidak sesudahnya. Adapun
orang-orang Madinah tidak melaksanakan shalat sebelum atau
sesudah shalat Id. Pendapat pertama itu dikatakan oleh Al Auza'i, Ats-
Tsauri, dan pengikut Imam Hanafi. Pendapat kedua dikatakan oleh
Hasan Al Bashri dan segolongan ulama. Pendapat ketiga dikatakan
oleh Az-Zuhri, Ibnu Juraij dan Ahmad.

Imam Syaf i berkata dalam kitabnya Al Umm, yang kemudian
dinukil oleh Baihaqi dalam Al Ma'rifah setelah meriwayatkan hadits
Ibnu Abbas di atas, "Oleh karena itu, dianjurkan kepada seorang imam
untuk tidak melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id.

Sedangkan bagi para makmum dibolehkan. Kemudian ia menerangkan

hal tersebut secara panjang lebar."

Ar-Raf i berkata, "Makruh hukumnya bagi seorang imam untuk
melaksanakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id." Namun
dalam kitab Al Buwaithi, hal itu dibatasi dengan mushalla (larangan

tersebut hanya berlaku di mushalla) As-Shaimiri juga berpendapat

seperti itu, dia membolehkan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat

Id, kecuali bagi seorang imam untuk melaksanakannya di tempat

shalatnya.

Imam Nawawi dalam syarah Shahih Muslim berkata, "As-
Syaf i dan sebagian ulama salaf berkata, 'Shalat sebelum dan sesudah

shalat td tidak dimakruhkan.' Ini, apabila perkataan tersebut ditujukan
kepada seorang makmum. Apabila tidak, maka bertentangan dengan

nash Syaf i seperti yang disebutkan di atas."

Adapun apa yng disebutkan dalam kitab Al Buwaithidikuatkan

oleh hadits Abu Sa'id, si ,i* .t',F d2i I *i y to' up flt'oi
#) * yf Jt- *t (bahwasanya Rasulullah SAI( tidak shalat

apapun sebelum shalat Id; dan apabila pulang ke rumahnya, beliau

shalat dua raksat). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan
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sanad yang hason, dan Al Hakim men-shahih-kannya. Ishaq juga

berpendapat seperti itu. Sebagian pengikut madzhab Maliki telah

menukil ijma' ulama, bahwa seorang imam tidak shalat sunah di

mushalla. Ibnu Al Arabi berpendapat, bahwa apabila Nabi SAW telah

melaksanakan shalat sunah di mushalla, maka pasti hal itu telah

dinukil kepada kami. Adapun orang yang membolehkannya secara

mutlak, maka ia berpendapat bahwa waktu itu adalah waktu untuk

shalat secara mutlak. Sementara orang yang tidak membolehkannya

(meninggalkannya), ia berpendapat bahwa Nabi SAW tidak

melaksanakannya; dan barangsiapa mengikuti jejak beliau, maka ia

telah mendapat petunjuk.

Kesimpulannya, tidak ada ketetapan adanya shalat sunah

sebelum dan sesudah shalat Id. Berbeda dengan pendapat mereka yang

menganalogikannya dengan shalat Jum'at. Adapun melaksanakan

shalat sunah secara mutlak, tidak ada dalil khusus yang melarangnya,

kecuali bahwa waktu tersebut adalah waktu dimakruhkannya

melaksanakan shalat, dimana waktu seperti itu ada dalam semua hari.

llallahu a'lam.

Nama Abu Al Mu'alla adalah Yahya bin Maimun Al Aththar Al
Kufi, dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits

dalam bab ini. Saya tidak menemukan riwayat ini secara nruushul.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan dalam bab

"Khutbah Setelah Shalat Id" lebih lengkap daripada riwayat ini.

Penutup

Pembahasan tentang dua shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul

Adha) mencakup 45 hadits; 4 di antaranya hadits mu'allaq dan sisanya

hadits maushul. Adapun hadits yang disebutkan secara berulang-ulang

berjumlah 26 hadits, sedangkan sisanya tidak disebutkan secara

berulang-ulang. Imam Muslim sepakat dengan hadits-hadits tersebut

kecuali hadits Anas dalam bab "Makan Kurma Sebelum Shalat Idul

Fitri", hadits Ibnu Umar dalam kisahnya bersama Al Hajjaj, hadits
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Ibnu Abbas dalam bab "Beramal (beribadah) dalam Bulan

Dzulhijjah", hadits lbnu Umar dalam bab "Menyembelih di

Mushalla", dan hadits Jabir dalam bab "Melewati Jalan yang Berbeda

[ketika pulang dari shalat Id]". Adapun hadits Uqbah bin Amir dalam

bab yang [alu, bila itu yang dimaksud, maka jumlahnya akan

bertambah satu hadits yang mu'alloq, dan riwayat itu tidak ada dalam

Shohih Muslim

Dalam pembahasan ini juga terdapat 23 atsar mu'allaq dari para

sahabat dan tabi'in, kecuali atsar Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam

bab "Shalat Sebelum Khutbah", karena atsar ini berstatus maushul

dalam hadits Ibnu Abbas. Sesungguhnya Allah-lah Dzat yang

memberi petunjuk kepada kebenaran.
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lq/t rr^/L
1.4. KITAB WITIR

l. Shalat Witir

ilt & ^!t'J';) Ji,
t lz

;t ,Jltt 
i>t; ,}at 41t yt J;''Jt- ,#)l

;- i 6'i';'i ;t*r, ^;t, ,b $:r €;;i
990. Dari Ibnu Umar, bahwa seseorang bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang shalat malam. Rasulullah SAW bersabda,

"Shalat malam itu (dilaksanakan) dua rakaat dua rakaat. Jiko salah

seorang dari kalian khawatir akan datangnya waktu subuh, hendaklah

ia shalat satu rakaat sebagai witir terhadap shalat-shslat yang telah

dilakukannya."

ilt g.;"s')L f )t;'e ok ';L ; yt''?'ri e6 *'t
ALC -b";U&

991. Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengucapkan salam

antara satu rakaat dan dua rakaat dalam shalat Witir, lalu ia
memerintahkan 

-seseorang 
untuk memenuhi- sebagian

kebutuhannya.
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992. Dari Kuraib, bahwa Ibnu Abbas bercerita kepadanya: Pada

suatu malam dia (lbnu Abbas) menginap di rumah Maimunah,
bibinya. Aku (lbnu Abbas) tidur di atas selimut yang dibentangkan,

sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya tidur di ruangan istrinya,
sampai tengah malam atau mendekati tengah malam. Saat itu,
Rasulullah SAW bangun, sambil mengusap wajahnya dengan

membaca sepuluh ayat dari surah Aali Imraan. Kemudian beliau
bangkit menuju tempat air dari kulit yang digantung dan berwudhu
dengan memperbaiki wudhunya, lalu melaksanakan shalat. Aku pun

mengikuti apa yang beliau lakukan dan berdiri di sampingnya. Beliau
meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan menarik telingaku.
Setelah itu, beliau melaksanakan shalat dua rakaat (sebanyak) 6 kali
dan shalat Witir. Kemudian beliau berbaring (tidur) sampai datang

muadzin, lalu beliau bangun dan shalat dua rakaat, kemudian keluar

untuk menunaikan shalat Subuh.
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993. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda. "Shalat malam itu dua rakaat dua rakoat. Jika kamu ingin

menyudahi, mqlu shalatlah satu rakaal sebagai witir atas shalat-

shalat yang telah engkau lakukan." Al Qasim berkata, "Kami melihat

orang-orang yang kami ketahui, mereka melaksanakan shalat Witir
tiga rakaat. Semua itu dapat dibenarkan, dan aku berharap tidak ada

(perbuatan yang) salah."

o6 '{'s y dt }, ,It'J;, oi 'i'i;( akG'oi ;'t'1 7
'^4 -Fg d- ,i.rG'$;.utt -^s;?;; d.L\ p
,L!t, t';-'oi ,fr:^l'#'€;;i li t ,i lt:; ;, ;:"rLlr

'Qy,F,rfi,* *'# i , tril*'"J:i #s, €';j
y*Jd.,s'i9Jr

994. Dari Urwah, Aisyah RA bercerita kepadanya bahwa

Rasulullah SAW pernah shalat sebelas rakaat (yang dimaksud adalah

shalat malam). Beliau bersujud kira-kira selama seorang dari kalian

membaca lima puluh ayat, sebelum mengangkat kepalanya. Lalu

beliau melaksanakan shalat dua rakaat sebelum fajar dan tidur miring

ke kanan sampai seorang muadzin mendatanginya untuk shalat.

Keteransan Hadits:

Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah tidak disebutkan lafazh

basmalah sebagaimana di atas.
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Kata Al Witr berarti Al Fard (ganjil). Sedangkan Al l{atr berarti
Ats-Tsa 'r (pembalasan). Tapi menurut bahasa, kedua lafazh tersebut
adalah sinonim.

Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum shalat
Witir ini, tapi dia menyebutkan dalam bab tersendiri dari bab shalat
Tahajud dan shalat-shalat sunah. Hal itu menunjukkan bahwa shalat
Witir ini tidak termasuk shalat-shalat itu (sunah). Seandainya beliau
tidak menyebutkan hadits yang menerangkan bahwa Nabi SAW hanya
megerjakan shalat fardhu di atas hewan tunggangannya, maka hal itu
menunjukkan Imam Bukhari berpendapat bahwa hukum shalat Witir
adalah wajib.

Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan tiga hadits marfu',.
yaitu hadits Ibnu Umar dari dua jalur, hadits Ibnu Abbas, dan hadits
Aisyah. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan dalam kitab Al Muu,aththo',
tidak ada perbedaan tentang Malik dalam sanad-nya, kecuali dalam
riwayat Makki bin Ibrahim dari Malik. Ia menyebutkan bahwa Nafi'
dan Abdullah bin Dinar mengatakan kepadanya dengan lafazh seperti
di atas. Demikian pula yang disebutkan dalam kitab-kitab Daruquthni.
Sedangkan perawi yang lain meriwayatkan dengan 'an'onoh (dengan

periwayatan yang menggunak an lafazh' an).

Menurut Ibnu At-Tin, ada tujuh hal yang diperselisihkan dalam
shalat Witir; yaitu tentang wajibnya, jumlahnya, persyaratan niat,
pengkhususan bacaan, akhir waktunya, dan pelaksanaannya di atas

hewan tunggangan (kendaraan) pada waktu bepergian.

Menurut saya, ada perbedaan lain; yaitu tentang meng-qadha'-
nya, membaca qunut, waktu membaca qunut, apa yang dibaca dalam
qunut, dalam mengerjakannya secara bersambung atau tidak, dan

apakah disunahkan untuk melaksanakan shalat dua rakaat setelahnya

atau tentang pelaksanaannya dengan duduk. Tapi, yang terakhir ini
tergantung pada apakah shalat Witir termasuk shalat sunah atau tidak.

Ulama juga berbeda pendapat tentang permulaan waktunya dan

apakah ia merupakan shalat sunah yang paling utama, atau apakah
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shalat sunah rawatib -terutama shalat sunah dua rakaat fajar- lebih

utama darinya. Al Bukhari telah menyebutkan sebagian permasalahan

yang kami sebutkan dalam beberapa bab. Sedangkan apa yang tidak
dia sebutkan dalam bab tersendiri, akan dijelaskan dalam pembahasan

hadits pada bab ini.

>t*1 lf lSes ungguhnya seorang laki-laki) Saya tidak menemukan

nama orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut. Dalam

Kitab Mu jam karangan Ath-Thabari disebutkan bahwa orang tersebut

adalah Ibnu Umar. Tapi, pernyataan ini bertentangan dengan apa yang

diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari lbnu Umar. Riwayat itu
menyebutk an, )srl,.Jt G.', 'rii. 61i |uj io h' ,P ,;t 'lr; I'i', 'of

(sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW,

dan aku berada di antara Rasulullah dan dia),lalu ia menyebutkan

hadits di atas.

Dalam riwayat ini terdapat kalimat, Sii .7t /i, tt &'t dL" i
{t'?1 Szlt Us $i ,s:ii r;i ,jri ii. or#r i$L. (kemudian dia ditanya

seorang laki-laki pada owal tahun, dan posisiku antara dia dengan

aku seperti itu, dan aku tahu apaknh dia pria yang tadi bertanya

kepada Rasulullah SAW atau orang lain\.

Dalam riwayat Nasa'i melaui jalur ini disebutkan bahwa orang

yang bertanya adalah laki-laki badui. Kemudian dalam kitab Ahksm

Witir disebutkan, bahwa yang bertanya adalah seorang Arab (A'rabi).

Dalam hal ini dimungkinkan bahwa yang bertanya tidak hanya satu

orang, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab "Al Halq fi Al
masjid" bahwa pertanyaan tersebut dilontarkan di masjid ketika

Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar.

,Yt ":b ;p (Berkenaan dengan shalat malam)Dalam bab Al

Halq fil Masjid diriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', J ,E W;ii
t,1;ilr i>u, 'g .,Stit ',=hrJ-'$.t Pi y h, }* dt (bahwa seorang

loki-laki datang kepada Rasulullah SAW di saat beliau sedang
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berkhutbah dan berkata, " Bagaimana (cara) shalot malam?")

Riwayat yang serupa juga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya

dalam bab *Tathav'wu ' (shalat sunah). " Dari jawaban pertanyaan

tersebut, jelas bahwa yang ditanya adalah bilangan rakaat atau batas

pemisah antar satu shalat dengan shalat yang lain.

Dalam riwayat Muhammad bin Nasr dari jalur Ayyub, dari

Nafi,, dari Ibnu Umar, dia berkata, Jt $:;ii '8 
)t 

'J"h f ,h')'Jt|

,yt ,t'4ui lSrorang pria bertanya kepada Rosulullah SA\L, "Ya

Rasulullah, bagaintana shalat malam yang engkau perintahkan

kepada kami?"). Ibnu Bazizah menyatakan bahwa jawaban beliau,

"dua-dua" mengisyaratkan pertanyaan yang Rasulullah pahami adalah

tentang bilangan rakaatnya, bukan seluruh cara pelaksanaannya.

Pendapat ini harus diteliti lebih lanjut, karena metode penafsiran

hadits yang paling baik adalah menafsirkan hadits dengan hadits.

Pemahaman yang tersirat dalam hadits tersebut adalah, bahwa

cara yang paling baik dalam melaksanakan shalat (sunah) pada siang

hari adalah empat rakaat. Pendapat ini dinyatakan oleh para pengikut

madzhab Hanafi dan Ishaq. Pendapat tersebut tidak dapat diterima,

karena jenis maftum dalam hadits ini adalah maJhum laqab. Mafhum
jenis ini tidak dapat dijadikan argumentasi.

Kalaupun kita menerima apa yang dikatakan, menurut cara

paling baik untuk melaksanakan shalat pada siang hari tidak dapat

dibatasi hanya empat rakaat. Tapi jawaban tersebut adalah untuk

pertanyaan tentang shalat malam. Oleh karena itu, jawaban tersebut

disesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Dalam riwayat lain

disebutkan bahwa hukum yang tidak disebutkan dalan teks atau nash

akan mengikuti hukum yang disebutkan dalam nash tersebut.

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan riwayat dari jalur Ali Al
Azdi, dari Ibnu Umar dengan status marfu', yang dianggap shahih

oleh Ibnu Khuzaimah, & & r6'i $ll' 
'a:f* 

6noUt (sunah) malam

dan siang hari adalah dua rakaat dua rakaat). Tapi, riwayat terakhir
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ini dibantah, karena para imam hadits menganggap lafazh ,r4i$ ldan

siang hori) dalam hadits tersebut sebagai lafazh yang cacat, dimana

para perawi yang meriwayatkan dari tbnu Umar tidak menyebutkan

lafazh itu dari lbnu Umar. Bahkan, An-Nasa'i menyatakan bahwa

perawinya telah melakukan kesalahan dalam hal ini.

Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan dari Nafi' bahwa

lbnu Umar melaksanakan shalat sunah empat rakaat pada siang hari

tanpa dipisah dengan salam. Jika memang riwayat Al Azdi
sebelumnya shohih, maka Ibnu Umar tidak akan menyalahinya. Tapi,

Ibnu Abdul Wahab meriwayatkan dengan rangkaian sanad yang kuat

dari lbnu Umar bahwa dia berkata, e e tif,lti ,F, il- lSt otot

(sunah) siang don malam hari adalah dua rakaat dua raksat) dimana

riwayat ini adalah mauquf. Riwayat terakhir ini, diriwayatkan oleh

Ibnu Abdul Barr dalam salah satu jalur riwayatnya. Berdasarkan hal

ini, maka nampaknya Al Azdi rancu dalam menempatkan status

marfu' dalam status mauquf, sehingga tambahan tersebut tidak

dianggap shahih bagi yang mensyaratkan bahwa riwayat yang shahih

harus terhindar dari syadz (cacat).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain, dari lbnu Umar,

bahwa dia melakukan shalat pada siang hari empat rakaat empat

rakaat. Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang dinukil oleh lbnu

Ma'in.

"S "# 
(Duo rakaat, dua ralcoat), pengulangan kata matsna

(dua) ini hanya untuk penguatan atau penegasan.

Kalimat di atas telah ditafsirkan oleh lbnu Umar dalam riwayat

Muslim dari jalur Uqbah bin Al Harits, dia bertanya kepada Ibnu

Umar, ,F ) S U 'j; ,iu er{ ,F ;i; 6 (Apa arti matsna-

matsna? Beliau menjawab, "Kamu mengucapkan salam setiap dua

raknat."). Dalam riwayat ini tersirat bantahan terhadap penafsiran

pengikut madzhab Hanafi bahwa makna kata tersebut adalah

melakukan tasyahud setiap dua rakaat, karena perawi hadits lebih
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mengetahui makna yang dimaksud. Selain itu, penafsiran tersebut

merupakan makna yang dapat dipahami, karena tidak mungkin kita

mengatakan ruba'iyyah (sesuatu yang memiliki sifat empat) dengan

kata matsna (sesuatu yang memiliki sifat dua).

Penafsiran di atas juga dijadikan dalil bahwa shalat malam itu
dilaksanakan dua rakaat dua rakaat, dalam artian setiap dua rakaat

diakhiri dengan salam sebagai pemisah dengan dua rakaat berikutnya.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, bahwa itulah yang nampak dari

konteks kalimat hadits. Tetapi jumhur ulama berpendapat, bahwa

itulah cara yang benar dari Nabi SAW. Tapi dimungkinkan juga

bahwa hal itu untuk meringankan, karena salam setiap dua rakaat akan

lebih ringan bagi orang yang shalat daripada salam setiap empat

rakaat.

Selain itu, sendainya menyambung shalat itu hanya menjelaskan

bolehnya hal itu, maka Rasulullah SAW tidak akan melakukannya

secara rutin. Adapun mereka yang berpendapat bahwa hal itu khusus

bagi Rasulullah, maka tentunya membutuhkan dalil yang

menguatkannya. Namun yang jelas, kedua cara tersebut (salam setiap

dua rakaat dan salam setiap empat rakaat) pernah dilakukan
Rasulullah SAW.

Abu Daud dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari jalur Al
Auzdidan Ibnu Abi Dzi'b dari Aisyah , 6 ;i- Pt y lo' ..,I; urSr Li

,F3 f U *.^kt i;s ,;bt /' Jt :Yt 4 LF- 01 ';
(Sesungguhnya Rasulullah SAIA mebkuknn shalat (sunah) antara

isya' dan subuh sebanyak sebelas rakaat dan beliau melakukan salam

setiap dua rakaal). Sanad keduanya sesuai dengan kriteria Bukhari

dan Muslim. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa shalat sunah tidak

boleh kurang dari dua rakaat, kecuali shalat Witir. Ibnu Daqiq Al Id
mengatakan, bahwa menggunakan hadits tersebut sebagai dalil dalam

hal ini adalah lebih kuat daripada sebagai dalil qiyas (analogi)

dilarangnya meringkas (qashar) shalat Subuh pada saat bepergian
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meniadi satu rakaat. Pernyataan ini ditujukan kepada Ath-Thahawi
yang menggunakan analogi tersebut sebagai argumentasinya.

Sebagian pengikut madzhab Syaf i membolehkan shalat sunah

satu rakaat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, * 9"*'i';'alltzllr
Sl;;r. rrZ $j ;5,;"'t. ote 6lrotot adalah perbuatan yong paling baik.

Barangsiapa mnginginkan, moka ia dapat memperbonyok dan

barangsiapa menginginkan, makn ia dapat menguranginya). (HR.

Ibnu Hibban)

Para ulama salaf berbeda pendapat, mana yang lebih utama

antara melakukan shalat malam dengan salam setiap dua rakaat atau

salam setiap empat rakaat. Al Atsram berkata dari Ahmad, "Aku
lebih memilih shalat malam dua rakaat dua rakaat. Tapi, jika

dilaksanakan pada siang hari, maka boleh dilaksanakan empat rakaat

sekaligus."

Muhammad bin Nasr mengatakan bahwa dalam riwayat yang

shahih Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Witir 5 rakaat

sekaligus dan hanya duduk (tasyahud akhir) pada rakaat kelima, dan

masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa

Rasulullah melakukan shalat sunah secara bersambung dengan satu

kali salam di akhirnya. Hanya saja, kita mengikuti pendapat yang

memilih salam setiap dua rakaat, karena itulah jawaban Rasulullah

SAW (dalam hadits di atas) kepada si penanya. Di samping itu, hadits-

hadits yang berbicara tentang fashl (setiap dua rakaat dipisahkan

dengan salam) lebih kuat dan lebih banyak jalurnya. Pernyataannya ini
mengandung bantahan terhadap klaim Ad-Dawudi dan pengikutnya

yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan

shalat sunah lebih dari dua rakaat.

'#, €teiQ* s$ @pabila saloh seorong di antara kalian

khawatir waktu subuh akan tiba) Kalimat ini menjadi dasar bahwa

terbitnya fajar merupakan akhir waktu shalat Witir. Dalil yang lebih
jelas adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i yang
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di-shahih-kan oleh Abu Awanah dan yang lainnya dari jalur Sulaiman

bin Musa, dari Nafi'. Nafi' bercerita kepada Sulaiman bahwa Ibnu

Umar pernah berkata, il' jrl 'oti ,tlt ut:c'fl'P# JilJ' cr ,P i
,rrr $Ur 6>b ,y |;5'rij ;ir o€ rif ,eit* ]\ *3 # at &

(Barangsiapa melal<sanakan shalat malam hendaklah dia menjadikan

witir sebagai akhir dari shalatnya, sebab Rasulullah SAW' teloh

memerintahkan demikian. Apabila fojar telah terbit, maka habislah

waktu shalot malam dan witir).

Dalam kitab Shahih lbnu Khuzaimah diriwayatkan dari jalur

Qatadah, dari Abu Nadhr, dari Abu Sa'id secara marfu', bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'i ', )a';,y" lj g*! '!t't1 ';,, (barangsiapa

mendapati waktu subuh (fajar telah terbit) dan dia belum

mengerjakan shalat Witir, maka tidak ada shalat l4ritir baginya).

Hadits ini mengindikasikan bahwa shalat yang dilakukan pada waktu

itu tidak lagi berstatus adaa'(melakukan shalat pada waktunya). Hal

ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dari Abu Said (marfu') bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 6f: 6 ,tuli 'e ?u ')i 'iit C i
(Barangsiapo lupa atau ketiduran dqn tidak mengerjakan shalot

Witir, maka hendaklah dio mengerjakan pada saat mengingatnya).

Ada yang menyatakan bahwa makna kalimat, '€'bi ,* til

l: * U.2-Jt -y e '$3 |ti- glar {arobita satah seorang dari

kalian khowatir woktu subuh tiba 
-sedangkan 

dia melaksanakan

shalat dengan rakaat genop- maka hendaklah ia mengalihkannya

kepada shalat Witir [ganji[). Pendapat ini berdasarkan bahwa shalat

Witir itu tidak membutuhkan niat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa

terbitnya fajar merupakan akhir waktu ihktiyari untuk shalat Witir.
Sedangkan waktu dharurah tetap berlaku hingga dilaksanakannya

shalat Subuh. Demikian yang diceritakan oleh Al Qurthubi dari Malik
dan Syaf i serta Ahmad. Ini merupakan pendapat Imam Syaf i yang

lama (qadim atau ketika masih berdomisili di lrak). Ibnu Qudamah
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berpendapat, bahwa tidak seharusnya seseorang dengan sengaja

meninggalkan shalat Witir sampai datang waktu Subuh. Para ulama

salaf berbeda pendapat tentang kewajiban meng-qadha shalat Witir.
Mayoritas mereka menafikan adanya qadha' shalat Witir.

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, 4 e6 rir Pt Y ?ttr ;l Ui

uk; ?;c d. :6, t ,ru ,p, 4"fl"C :? \1 yt ,1 lilr lbahwa

ketika Rasulullah SAW sakit dan tertidur sepanjang malam, beliau

melakukan shalot pada siang hari sebanyak dua belas rakaat [tanpa
witirfi. Muhammad bin Nashr berkata, "Kami tidak menemukan satu

pun riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau meng-

qadha' shalat Witir atau memerintahkan untuk meng-qadha'-nya.

Adapun klaim bahwa Rasulullah SAW pernah meng-qadha' shalat

witir ketika berada di daerah Wadi adalah klaim yang tidak benar."

Sedangkan dari Atha' dan Al Auza'r disebutkan pendapat yang

mengharuskan meng-qadha' shalat Witir, meskipun matahari terbit.

Itu adalah salah satu pendapat Syaf i, sebagaimana yang disebutkan

An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim. Sa'id bin Jubair

berpendapat bahwa shalat tersebut harus di-qadha' pada waktu yang

akan datang. Adapun para pengikut madzhab Syaf i berpendapat

adanya qadha' secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu

Mas'ud yang telah disebutkan.

Catatan

Dari konteks hadits di atas dapat kita simpulkan adanya syariat

antara waktu fajar dan terbitnya Matahari. Ibnu Duraid dalam kitabnya

Al Amali meriwayatkan hadits dengan sanad yang jayyid, bahwa Al

Khalil bin Ahmad ditanya tentang batasan waktu siang. Lalu ia
menjawab, bahwa waktu tersebut di mulai dari terbitnya fajar yang

menyebar sampai munculnya mega [merah]. Diriwayatkan dari Asy-
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Sya'bi bahwa waktu tersebut adalah waktu yang tersendiri. tidak
termasuk waktu siang dan juga waktu malam.2

i.t ft t;i;'t p genaaHeh iu shalar satu rakaal) Dalam riwayat

Syaf i, Abdulllah bin Wahab dan Makki bin Ibrahim dari Malik,
disebutkan ; 6?')'S:o!$ 1he naakl ah dia me I okukan s hal at s atu r akaat).

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Al
Muwatha'at. Kita akan mendapatkan hadits serupa dari jalur Ibnu

Umar dalam bab ini. Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh

Muslim dari jalur Ubaidillah bin Abdillah bin Umar, dari Ayahnya,
yang diriwayatkan secara mqrfu'. Kalimat ini dijadikan dalil tidak
adanya shalat (sunah) setelah shalat Witir.

Dalam hal ini, ulama salaf berbeda pendapat dalam dua hal.

Pertama, tentang pensyariatan shalat dua rakaat setelah shalat Witir
dalam posisi duduk. Kedua, berkenaan dengan orang yang sudah

melaksanakan shalat Witir kemudian ingin melakukan shalat sunah

lagi; apakah witir yang dilakukannya sebelum ini telah cukup atau dia
harus menambah rakaat witirnya menjadi genap, lalu ia melaksanakan

shalat sunah? Jika dia melakukan hal tersebut, apakah dia harus

melakukan shalat Witir kembali pada akhir shalatnya atau tidak?

Mengenai permasalahan pertama, Muslim meriwayatkan dari

jalur Abu Salmah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW ,F') ;td"tn
,-f.V'pi iit fr (melakukan shalat dua rakaat setelah Witir dengan

posisi duduk). Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama. Menurut

mereka, perintah dalam kalimat t'i-t .1;ifr 
'U 'I"fu '9i fkt

(jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat kalian) adalah khusus bagi

orang yang mengerjakan shalat Witir pada akhir malam. Adapun

golongan yang tidak sependapat menafsirkan bahwa shalat dua rakaat

dalam hadits di atas adalah dua rakaat [sunah] fajar. Imam Nawawi

2 Pendapat yang dirirvayatkan dari Sya'bi ini batil, karena dalil syar'i menunjukkan waktu
tersebut adalah bagian dari rvaktu siang dalam hukum syara', maksudnya waktu mulai
terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.
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mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu untuk menjelaskan

dibolehkannya melakukan shalat sunah setelah shalat Witir, dan

bolehnya melakukan shalat sunah dengan duduk.

Sedangkan mengenai masalah kedua, mayoritas ulama

berpendapat bahwa dia dapat langsung melakukan shalat yang genap

tanpa harus mengorbankan witirnya. Hal ini berdasarkan sabda

Rasulullah SAW, I e Iti: 1 (Tidak ada dua witir dalam sqtu

malam). Hadits terakhir berstatus hasan yang diriwayatkan oleh

Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya dari Thalq bin Ali.
Sedangkan yang berpendapat bahwa witimya menjadi batal, adalah

berdasarkan pendapat yang memperbolehkan melakukan shalat sunah

satu rakaat.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Nashr dari jalur Sa'id bin
Harits, dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu, dia menjawab,

"Jika engkau tidak khawatir waktu subuh akan tiba dan tidak khawatir
ketiduran, maka shalatlah dengan rakaat genap lalu akhirilah dengan

witir. Tapi, jika engkau khawatir, maka lakukanlah shalat Witir."

Dari jalur lain dari Ibnu Umar, dia ditanya tentang hal tersebut,

maka ia menjawab, "Aku akan shalat dua rakaat. Jika selesai, aku

akan melaksanakan shalat satu rakaat." Kemudian si penanya kembali

bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika setelah shalat Witir aku tidur,
kemudian aku bangun dan melaksanakan shalat (dengan rakaat genap)

sampai subuh." Ia menjawab, "Tidak apa-apa."

Kalimat i.yf: ,;St'p 1tt',otottah satu rakaat) menjadi dalil

bahwa memisahkan shalat Witir adalah lebih baik daripada

menyambungnya. Tapi pendapat ini dibantah, karena bisa jadi maksud

dari kalimat 'at-6 a;i; t'p ltlrototlah satu rakaat) adalah dinisbatkan

kepada dua rakaat sebelumnya.

Sebagian pengikut Hanafi yang menetapkan washl

(menyambung [rakaat genap] dengan Witir) dan mencukupkan tiga

rakaat shalat witir, berdalil dengan ijma' sahabat yang menyatakan
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bahwa shalat witir itu dilaksanakan tiga rakaat secara bersambung. Ini

merupakan cara yang baik dan diperbolehkan. Tapi mereka (para

sahabat) berbeda pendapat dalam selain itu. Oleh karena itu, kita akan

mengambil apa yang mereka sepakati dan meninggalkan apa yang

mereka perselisihkan.

Pendapat tersebut dibantah oleh Muhammad bin Nashr Al
Marwazi dengan riwayat dari jalur 'Arrak bin Malik, dari Abu

Hurairah (marfu' don mauqufl, i,;,,J,t |Y fg ?y rtij I
(Jangan kaliqn melakukan shalat Witir tiga rakaat (dengan

disombung), ksrena hal itu kalian menyerupakan dengan shalat

Maghrib). Hadits ini di-shahih-kan oleh Al Hakim dari jalur Abdullah
bin Fadhl dari Abu Salamah. Juga oleh Al A'raj dari Abu Hurairah

dengan sanad yang sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim.

Kemudian dalam sebuah riwayat dari Aisyah dan Abbas yang

di-shahih-kan oleh Hakim dan Ibnu Hibban disebutkan, bahwa

mereka memakruhkan shalat Witir tiga rakaat yang dilaksanakan

secara bersambung. Ditambah lagi dengan sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia

tidak menyukai shalat Witir tiga rakaat dengan disambung. Dia
berkata, "Jangan sampai shalat sunah itu dilaksanakan menyerupai

shalat fardhu." Semua atsqr yang kami sebutkan di atas menunjukkan

cacatnya ijma' di atas.

Muhammad bin Nashr menyatakan, "Kami tidak menemukan

satu pun riwayat yang kuat bahwa beliau SAW melakukan shalat

Witir tiga rakaat secara bersambung. Memang benar ada riwayat yang

menerangkan bahwa beliau melaksanakan shalat witir tiga rakaat,

akan tetapi perawi tidak menyatakan secara jelas bahwa beliau

melaksanakannya secara bersambung."

Pendapat ini dibantah dengan apa yang diriwayatkan

Hakim dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan witir
rakaat secara bersambung dan hanya duduk pada rakaat terakhir.

yang senada diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab,

oleh

tiga

Hal

rJ 
'J
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ei, g ,l f* i',r,ibt'*',yt o'#r<sr ui: s"'A't pii .{; ?t *,
(bahwct Rasulullah SAIV melaksunakan shalat Witir dengan memhaccr

"sabbihisma rabhikal a'laa", "qul yaa ayyuhaal kaaJiruun" dan

"qul huwallaahu ahad", dan beliau hanya melakukan salam pada

rakaat terakhir). Bahkan dalam beberapa jalur periwayatan dijelaskan,

bahwa tiga surah tersebut dibaca dalam tiga rakaat.

Tapi bantahan ini dijawab, bahwa mungkin saja kedua riwayat

tersebut tidak autentik dari Rasulullah SAW. Adapun cara

mengompromikan antara riwayat ini dengan riwayat yang melarang

melakukan shalat Witir dengan cara menyerupai shalat Maghrib,

adalah ada kemungkinan larangan tersebut berlaku untuk shalat Witir

tiga rakaat yang dilakukan dengan dua kali tasyahud.

Hal ini telah dilakukan oleh beberapa ulama salaf. Diriwayatkan

dari jalur Hasan, bahwa Umar baru bangkit dari witir pada rakaat

ketiga. Lalu dari jalur Al Miswar bin Makhramah, bahwa Umar

melakukan shalat Witir tiga rakaat dengan satu salam pada rakaat

terakhir. Kemudian dari jalur Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa

ayahnya melakukan shalat Witir tiga rakaat tanpa duduk di antara

keduanya. Dari jalur Qais bin Saad, dari Atha' dan Hammad brn Zaid,

dari Ayyub, jrga disebutkan riwayat yang senada. Muhammad bin

Nashr meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Anas dan Abu Al Aliyah,

bahwa mereka melaksanakan shalat Witir tiga rakaat seperti shalat

Maghrib, seolah-olah mereka tidak mengetahui adanya larangan

tersebut. Dalam bab ini juga akan ditemukan pernyataan dari Al

Qasim bin Muhammad yang memperbolehkan hal tersebut.

Akan tetapi, letak permasalahannya adalah dalam menentukan

hal itu, karena riwayat yang shahift menolaknya.

tb 'rS 6 'i 'i:i UJika engkau ingin menyudahinyaJ, shalatlah

satu raksat sebagai witir atas shalat-shalat yang telah dilakukan

sebelumnya)
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Kalimat ini dapat menjadi dasar bahwa rakaat terakhirlah yang

disebut sebagai witir, dan semua yang dilakukan sebelumnya adalah

shalat yang berjumlah genap. Sebagian pengikut Hanafi mengklaim

bahwa cara ini ditujukan kepada orang yang hendak melakukan shalat

Witir pada saat fajar akan tiba dimana ia hanya dapat melakukan

shalat satu rakaat berdasarkan kalimat eiAr 
'# $$ Qika dia

khawatir subuh akan datareg), sehingga perlu kiranya dalil yang

menentukan bahwa shalat Witir itu berjumlah tiga rakaat.

Berdasarkan kalimat &'rt 6 (shatat yang telah dilakukan),

para pengikut madzhab Maliki menjadikannya sebagai dalil
diharuskannya melaksanakan shalat genap sebelum shalat Witir
berdasarkan bahwa maksud "sltalat yang telah dilakuksn" adalah

shalat sunah. Sedangkan orang yang berpendapat tidak ada

pensyaratan shalat genap sebelum Witir menafsirkannya kepada

makna yang lebih luas, yang mencakup shalat sunah dan fardhu.

Mereka mengatakan bahwa didahuluinya shalat Witir dengan shalat

genap hanyalah sebagai syarat penyempurna, bukan syarat sahnya

shalat Witir.

Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat yang marfu' dari Abu

Ayyub, :ytiia n', ?ruer;s U3 *r}'ri ,tr "# ,',,'17t lsttatat

Witir adalah hak, maka barangsiapa yang ingin boleh

melaksanakannya lima rakaat, dan barangsiapa yang ingin boleh

melaksanakannya tiga rakaat, dan barangsiapa yang ingin boleh

melaksanakannya satu rakaa). (HR. Abu Daud dan Nasa'i, serta

dianggap shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Dalam riwayat yang shahih darl para sahabat dikatakan bahwa

mereka melakukan shalat Witir satu rakaat tanpa didahului dengan

shalat sunah sebelumnya. Dalam kitab Muhammad bin Nashr dan

lainnya disebutkan dari Sa'ib bin Yazid dengan sanad yang shahih,

bahwa Utsman membaca AI Qur'an sepanjang malam dalam satu

rakaat shalat tanpa didahului oleh shalat sunah sebelumnya. Dalam
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) akan ditemukan
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riwayat dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Sa'dan melakukan shalat

Witir satu rakaat. Kemudian disebutkan juga bahwa Muawiyah

melakukan shalat Witir satu rakaat, dan itu dibenarkan oleh Ibnu

Abbas. Semua itu merupakan bantahan terhadap pendapat Ibnu At-Tin
yang mengatakan bahwa para ahli fikih tidak mengamalkan apa yang

dilakukan Muawiyah. Nampaknya yang dimaksud Ibnu At-Tin adalah

para fuqaha madzhab mereka.

,*,';t" & ii' e,t')b ^islr G;u"'on 'f i !''*'ut
AqG 

'llUuUalt 
bin (Jmar mengucapkan salam antara satu rakaat

dan dua rakaat dalam shalat Witir, lolu ia memerintahkan -
s e s e o r ang unt uk m e me nuhi- s e b agi an ke b ut uhannya)

Hadits ini secara gamblang menjelaskan bahwa beliau

melaksanakan shalat Witir dengan cara bersambung [dengan salam di

akhir rakaat]. Kemudian jika ada keperluan yang harus beliau

kerjakan, maka beliau memutuskan shalatnya, kemudian

meneruskannya kembali sesuai dengan rakaat yang telah

dilaksanakan.

Hadits ini juga menjadi bantahan terhadap pendapat yang

menganggap sah shalat Witir yang dilaksanakan dengan cara memisah

setiap dua rakaat dengan salam. Dalil yang lebih jelas adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih

dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, "lbnu Umar

melaksanakan shalat dua rakaat kemudian berkata kepadaku, 'Hai

anak muda, menjauhlah dari kami!' Lalu beliau melaksanakan shalat

witir satu rakaat."

Diriwayatkan dari Thahawi, dari jalur Salim bin Abdullah bin

Umar, dari Ayahnya, bahwa dia biasa memisahkan antara shalat genap

dan witir dengan salam. Dia mengabarkan kepada kita bahwa

Rasulullah SAW telah melakukan hal itu. Riwayat ini memiliki

rangkaian s anad yang ktnt.
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U'#'e etS. ofi (Bohwa beliau bermalam di rumah Maimunoh)

Syarik bin Aiu Namir menambahkan riwayat tersebut dengan lafazh.

,F|A'JS 
'p't f ir' ,p yt'J'J.,1j 4'j @on setotu mengowasi

Rosulullah -untuk mengetahui- bagaimana coro beliou

melaksanakan shalat). Lalu Abu Awanah menambahkan kata, ,,lolJ!

(pada saot malam).

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalur Atha', dari Ibnu

Abbas, dia berkata, 'nu't f h' ,rb "et it ,i,Tt {. llUUas

mengutusku kepada Rasullullah SAn.Dalam riwayat An-Nasa'i dari

jalur Hubaib bin Abu Tsabit, dari Kuraib, ditambahkan, ui{ orlbi St q
y,ilt y (datom masalah unta yang diberikan kepada Maimunah

sebagai sedekah), Kemudian dalam riwayat Abu Awanah dari jalur

Ali bin Abdullah bin Abbas, dari Ayahnyu, ?r' ,* 4t Jl*6 atSr oi

tb t:J, ,'^i?i tiSu:i ;t6 .r"*lir eU.E'^f&'i ,',Sa 9e e *j ^tb

:yt :Y ,t\i ,;" g I iti qlt (Abbas mensutusnya kepada

Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Dia berkata, "Aku

menemukan beliau sedang duduk di dalam masjid, tapi aku tidak
dapat berbicara dengannya. Ketika selesai mengerjakan shalat

Maghrib, beliau berdiri dan ruku' sampai dikumandangkan adzan

untuk shalat Isya").

Dari riwayat Ibnu Khuzaimah, dari jalur Thalhah bin Nafi', dari

Ibnu Abbas, dia berkata, 6 r3i5 u"rlir -vs *'t f iO, ,.,I..o nr .1pi o(
ii'i7 i e rs') :':r, *; l\ # ,f), (Rasutuilah sAW

menjanjikan seekor unta muda untuk Abbas, kemudian Rasulullah

SAIV mengutusku kepada Abbas setelah Isya', dan ketika itu dia

berada di rumah Maimunah). Riwayat ini jelas bertentangan dengan

riwayat sebelumnya. Adapun cara untuk mengompromikan dua

riwayat tersebut adalah, ketika Ibnu Abbas menemukan Rasulullah
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SAW di masjid dan tidak dapat berbicara dengannya, maka setelah

shalat Isya dia kembali menemui beliau di rumah Maimunah.

Muhammad bin Nashr dalam pembahasan tentang "shalat

malam" meriwayatkan dari Muhammad bin Walid bin Nuwaifi', dari

Kuraib, dengan tambahan, u:r:p ii$r -, A U ,d jiii (Beliau (SAW)

berknta kepadaku, "Anakku, bermalamlah bersama kami!"). Dalam

riwayat Hubaib di atas disebutkan, 6yr.o e'y"6'-lAi & igi f 'lriii
F)t @ku berkata, "Aku tidak akan tidur sompai aku dapat melihot

apa yqng dilakukan beliau dolam shalat malam. "). Disebutkan dalam

riwayat Muslim dari jalur Dhahhak bin Utsman, dari Makhramah,

e*t:"i, *t y }u' ,p i' ir-; i6 ri1 :i'fi, |ii ltrru berkata

kepada Maimunoh, "Jika Rasulullah SAW bangun, bangunkanlah

aku."). Ibnu Abbas bertekad untuk tidak tidur malam supaya dapat

melihat cara Rasulullah SAW melaksanakan shalat. Tapi, karena

khawatir ketiduran, dia berpesan kepada Maimunah untuk

membangunkannya.

6,:u1 ,.pg €Oi atas bantal yang dibentangkan) Dalam riwayat

Muhammad bin Walid yang telah kami sebutkan tadi disebutkan,

bahwa bantal tersebut terbuat dari kulit yang diisi dengan daun.

Kemudian dalam riwayat Thalhah bin Nafi', disebutkan, "Kemudian

beliau masuk bersama istrinya". Lalu ia menambahkan, "Yang pada

saat itu sedang haid." Dalam riwayat Syarik bin Abu Namir

disebutkan dari Kuraib dalam pembahasan tenang tafsir ayat Al

Qur'an, zbtt dhi t *j yht 
"\Ia 1' 

'J";|,i"i;i (Rasulullah SAlt

berbicara dengan istrinya beberapa saat). Adapun yang dilakukan

Rasulullah seperti mengusap wajah dan membaca l0 ayat dari surah

Aali 'Imraan telah kami terangkan dalam pembahasan tentang

"membaca Al Qur'an setelah berhadats".

'i qi i( J:lJ' 
'ri}it p lttingga tengah malam, atau hampir

tengah malam) Syarik bin Abu Namir, dalam riwayatnya yang kami
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,;qr ;6 ?" i ,i6 'j ii;.j +j p j ^+e ;u ,pt u ru.3

sebutkan di atas, menduga kuat bahwa yang dimaksud adalah
sepertiga malam terakhir.

Untuk mengompromikan dua riwayat tersebut adalah. dengan
memahami bahwa Rasululah SAW bangun 2 kali. Pada kali yang
pertama, beliau melihat ke langit dan membaca ayat-ayat (dari surah

Aali Imraan) kemudian kembali tidur. Sedangkan pada kali yang

kedua, beliau mengulangi apa yang dilakukannya dan bangkit,
kemudian berwudhu lalu shalat. Hal tersebut dijelaskan Muhammad
bin Walid dalam riwayat yang telah kami sebutkan.

Dalam riwayat Ats-Tsauri dalam kitab Shahih Bukhari dan

Muslim,dari Salamah bin Kuhail, dari Kuraib, dl; h' ..J:, 1,, 'J'.;ij 
?tit

(Rasulullah SAW terbangun kemudian menunaikan hajatnya, lalu
membersihkan muka dan tangannyo kemudian kembali tidur. setelah
itu, beliau bangun dan mendekati tempat oir).

* jt 16 j We*udian beliau bangkit menuju tempat air dari

kulit) Muhammad bin Walid menambahk-, # *ri1 14 ,4r qL'Ftt'j
lb'tt (Kemudian beliau menuangkan air dari tempatnya untuk

berwudhu).
'o t t? . . . iattrjt ',*v (kemudian memperbaiki wudhu) Muhammad bin

Walid menambahkan, "3blr i71i 1Xemudian beliau menyemput nakon

wudhunya). Sedangkan dalam riwayat Amru bin Dinar dari Kuraib
disebutkan, ry i't>i tZ:;i, (kemudian beliau berwudhu dengan

ringan).

Kedua riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat Ats-Tsauri

dengan lafazh,'*i s't fj'f /;?'r ',; ;'*') w'g 1t r*udian betiau

berwudhu antara dua wudhu, yaitu tidak berlebihJebihan tapi telah
sempurna).
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Muslim meriwayatkan dari lyadh, dari Makhramah, ;jallt ii'A
n{ ,l :6, e'".*'" lj (Beliau menyempurnakan wudhu dan hanya

menggunakan sedikit air). Dalam riwayat tersebut ditambahkan, !fi
(ke mud i an b e I i au b e r s iw ak).

& i6 j (kemuaian beliau melaksanakan shalat) Dalam

riwayat Muhammad bin Walid disebutkan, 'o;3:tA $:";6 'i r3j.'ni'j

/i"zr-'?rt 
'cjJil'yt j OrU beliau mengambil jubahnya buatan orang

Hadhramaut, lalu masuk rumah, dan melalrsanakan shalat).

fL ',iibt (Aku pun melakukan apa yang beliau lakukan) lni
artinya, Ibnu Abbas mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah

SAW. Tapi, mungkin juga ditafsirkan dia melakukan sebagian besar

apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam riwayat dari Salamah,

dari Kuraib, disebutkan, ,Sti * ji 
"';"o1 

Ari ',*i ',r:as g*,
pun bangun lalu bersembunyi, karena aku tidak ingin beliau
melihatku memperhatikannya). Dia juga khawatir bahwa Rasulullah

SAW akan meninggalkan beberapa amalan, sebab Rasulullah SAW
biasa meninggalkan beberapa amalannya karena khawatir hal tersebut

akan diwajibkan kepada umatnya.

g,\U ef1 (Beliau memegang telingaku) Muhammad bin Al

walid menambahkan, /:r,' + e:y, *:il.4.1 '* Ay S iV
(dan aku mengetahui bahwa mal<sud beliau melakukan hal itu adalah

untuk bersikap ramah kepadaku di kegelapan malam). Disebutkan

dalam riwayat dari Adh-Dhahhak bin Utsman, 
'iii 'c,:nii 6 'cjt !

g.ii a;*.. (dan pada saat aku mengantuk, beliau memegang daun

telingaku). Riwayat ini mengandung bantahan bagi orang yang

berpendapat bahwa maksud Nabi memegang telinga Ibnu Abbas

adalah untuk memindahkannya dari kiri ke kanan berdasarkan riwayat

Salamah bin Kuhail yang berbunyi, ^U ,f d,)tt\i g,si v:A gatu
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beliau memegqng lelingaku dan memindahkanku ke sebelah

kanannya). Tapi, bukan berarti Rasulullah SAW tidak melakukannya

lagi dengan maksud yang telah disebutkan, yaitu untuk

membangunkannya karena kondisi yang mengharuskannya, di

samping umur Ibnu Abbas yang masih kecil.

,Fii ,r,;*', e "j (setelah itu, beliau melaksanakan shalat

dua raknat, kemudian dua rakaat) Secara jelas, kalimat ini
menunjukkan bahwa beliau memisahkan antara dua rakaat dengan

salam. Hal tersebut dikuatkan dengan riwayat dari Thalhah bin Nafi',

F ) y U'nj:;.1oi, salam setiap dua rakaat). Hal yang sama juga

ditemukan dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abdullah bin Abbas

dengan tambahan, F', y ; !r-,t oii (dia bersiwak setiap dua

rakaat). Sementara judul hadits di atas dalam bab ini juga, dengan
jelas menyatakan bahwa beliau shalat dua rakaat sebanyak enam kali,
kemudian dilanjutkan dengan shalat Witir satu rakaat. Ini artinya,

beliau melaksanakan shalat l3 rakaat.

Hal yang sama disebutkan dengan jelas dalam riwayat Salamah,

l*gi (maka sempurnolah). Dalam riwayat Muslim disebutkan,

z;S, i:;S t $ '^l,f* *t*i (moka sempurnalah shalar beliau

menjadi 13 rakaat). Dalam riwayat Abd bin Rabbih, dari Kuraib,

disebutkan,rcti,-;te t 
" b (Kemudianbeliaushalat I j rakaat).

Hal serupa juga dapat ditemukan dalam riwayat Muhammad bin

Walid. Dalam riwayat tersebut dia menambahkan kalimat, tJ;. F')')

#t'P /t f'* (dan dua rakaat setelah terbitnya fajar sebelum

Subuh). Tambahan ini sesuai dengan hadits dalam judul bab ini,

karena setelah kalimat 'i'ti i (kemudion dia shalat Witir) disebutkan,

,ilg': ,Y- itrt (kemudian beliau bangun dan melaksanakan shalat

dua raknar). Dengan demikian, maka jumlah rakaatnya adalah 13

rakaat.
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Sebagian ulama mengatakan bahwa dua rakaat shalat sunah

fajar, tidak termasuk shalat malam dalam riwayat tersebut. Tetapi,

penafsiran ini dibantah oleh riwayat Syarik bin Abi Namir dari Kuraib

yang berbunyi, |" 'j ,F ) ,P l\ilf P ,*3 ?;s ,s:,tL1 or*t
(kemudian beliau shalat sehanyak sebelas rakaat. Setelah Bilal
mengumandangknn adzan, beliau shalat dua rakaat, lalu keluar

funtuk menunaikan shalat Subuh]).

Riwayat inilah yang diperselisihkan. Sebagaimana diketahui,

sebagian besar perawi bertentangan dengan Syarik dalam masalah ini.

Riwayat mereka jelas lebih kuat daripada riwayatnya, karena adanya

tambahan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya, dan hafalan

mereka juga lebih kuat dari hafalan Syarik.

Sebagian ulama menafsirkan tambahan tersebut sebagai shalat

sunah Isya'. Penafsiran ini jelas sangat jauh, walaupun dikaitkan

dengan riwayat Makhramah dalam hadits bab ini, kecuali jika riwayat

tersebut ditafsirkan bahwa beliau mengakhirkan (untuk mengerjakan)

shalat sunah Isya' sampai beliau terjaga. Akan tetapi kesimpulan ini

dibantah dengan riwayat dari Minhal yang akan kami sebutkan.

Riwayat lain yang bertentangan dengan pendapat mayoritas

ulama adalah riwayat Sa'id bin Jubair dari jalur Syu'bah, dari Hakim,

dari Ibnu Abbas, :G t 
',-b ,P j et e 7g't e')i sb (beliau

shalat empat raknat lalu tidur. Kemudian terjaga dan shalat lima

raknat). Empat rakaat dalam riwayat tersebut ditafsirkan oleh

Muhammad bin Nashr sebagai shalat sunah Isya' karena dilaksanakan

sebelum tidur. Akan tetapi penafsiran tersebut tertolak dengan hadits

yang diriwayatkannya sendiri dari jalur Minhal bin Umar, dari Ali bin

Abdullah bin Abbas. Di dalam riwayat tersebut terdapat teks yang

berbunyi, jt*.r,;ir ery.n & a*; oG;$i ,b'j;*!t P
Jid, (kemudian beliau shalat Isya', lalu setelah itu shalat empat

rokaat hingga tidak ada orang yang tertinggal di Masjid. Setelah itu,
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beliau pulang). Teks ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan

shalat empat rakaat tersebut di masjid bukan di rumah.

Riwayat Sa'id bin Jubair tadi menunjukkan bahwa beliau hanya

melaksanakan shalat lima rakaat setelah terjaga, tapi hal ini harus

diteliti kembali. Abu Daud meriwayatkan dari jalur lain dari Hakam,

qfi g rl f-," d ,ry, ;ii *"?')i 6; di (beliau shalat tuiuh atau

lima rakaat, kemudian shalat Wilir, dan beliau tidak salam kecuali

pada rakaat terakhir).

Menurut saya, riwayat lain dari Sa'id bin Jubair telah

menghilangkan kerancuan ini, dan menjelaskan bahwa dalam riwayat

Al Hakam terjadi kekurangan. Adapun riwayat Nasa'i dari jalur

Yahya bin Abbad, dari Sa'id bin Jubair menyebutkan, ,fj ,P
,*',r.U" il -iJe 

'fi|i ovkj oG ob e ,ffj (lalu beliau shalat

iuo ,otoo, dua r'akaat lringgo shalat detopo, rakaat, kemudian shalat

Witir limo rakaat dan tidak duduk [tasyahud kecuali pada rakaat

terakhirJ). Dengan demikian, riwayat Sa'id dapat dipadukan dengan

riwayat Kuraib.

Sedangkan dalam riwayat Ikrimah bin I(halid dari Sa'id bin

Jubair, yang diriwayatkan Abu Daud, disebutkan, 'o;k'1i;re bX Si

/t W't $ (kemudian beliau shalqt tiga belas rakaat, di antaranya

dua rakaat [shalat sunahJ fajar). Ini adalah riwayat yang serupa

dengan riwayat Kuraib yang diperselisihkan. Adapun riwayat Kuraib

dan riwayat Sa'id tentang melaksanakan shalat Witir dengan salam

setiap dua rakaat, atau melakukannya secara bersambung dengan satu

kali salam pada rakaat terakhir, maka riwayat Sa'id jelas menyebutkan

fashl, yaitu melaksanakan shalat Witir dengan salam setiap dua rakaat.

Dalam hal ini riwayat Kuraib dipahami berdasarkan riwayat Sa'id.

Sedangkan perkataan Kuraib dalam riwayat Thalhah bin Nafi'

yang menyebutkan F') ,lS U'nil ltrtio, salam setiap dua rakaat)

dapat dipahami dalam konteks shalat delapan rakaat, sehingga riwayat
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ini sesuai dengan riwayat Sa'id. Hal itu dikuatkan oleh riwayat Yahya

bin Al Jazzar yang akan disebutkan. Saya tidak melihat riwayat dari

Ibnu Abbas yang menyalahi hal itu, karena mayoritas perawinya tidak

menyebutkan bilangan rakaat shalat tersebut; dan mereka yang

menyebutkan jumlah bilangannya tidak lebih dari tiga belas rakaat dan

tidak kurang dari sebelas rakaat, kecuali dalam riwayat Ali bin

Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim,
"|.>*; ,tt'; ,lx ui'#,it ;{ ,? i$ J;dt r t;!.: 'Jtbi #') ,u
;n i -ott' )i 'ti o{- :fii :1:* ?i::'b'f-t su; aul F :C1
:fut 4|'fr L\'i:ir 'o\ii ,>l'v. (beliau shalat dua rakaat dengan

panjang, lalu pulang dan tidur. Beliau melakukan hal itu tiga koli

dengan enam raknat, setiap dua rakaatnya beliau memakai siwak dan

wudhu, serta membaca oyat ini -akhir surah Aali 'lmraan-
kemudian melokukan shalat l(itir tiga rakaat. Setelah itu muadzin

mengumondangkan adzon, maka beliau keluar shalat [Subuhfl.

Dalam riwayat ini ada penambahan tentang pengulangan wudhu,

dan tidak disebutkan dua atau empat rakaat dan tidak pula disebutkan

dua rakaat [sunah] Fajar. Saya mengira bahwa hal itu berasal dari

seorang perawinya, yaitu Habib bin Abu Tsabit yang diperbincangkan

dan diperselisihkan dalam sanad dan matannya, sebagaimana yang

telah disebutkan. Kemungkinan tidak disebutkannya empat rakaat

yang pertama itu sama dengan tidak disebutkannya delapan rakaat

dalam riwayat Al Hakam. Adapun dua rakaat sunah Fajar telah

disebutkan dari jalur lain, dari Ali bin Abdullah dalam riwayat Abu

Daud.

Kesimpulannya, kisah tentang bermalamnya Ibnu Abbas hanya

terjadi sekali. Untuk itu, cara yang kita tempuh adalah dengan

mengumpulkan dan mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda.

Dalam hal ini tidak diragukan bahwa mengambil riwayat yang

disepakati oleh mayoritas ulama dan yang akurat, adalah lebih baik

daripada mengambil riwayat yang derajatnya di bawah itu, apalagi

jika riwayat itu ditambah atau dikurangi. Yang pasti bahwa shalat
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malam yang beliau lakukan berjumlah sebelas rakaat, sedangkan

riwayat yang menyebutkan tiga belas rakaat itu ada, kemungkian

termasuk di dalamnya shalat sunah Isya'. Dengan demikian. sesuai

dengan riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas tentang shalat malam

berikut ini, i:;o ,tX *'t f n' .rp nlr iU,* c:S (Shalat tt{abi

SAW adalah tiga belas rakaat), yakni shalat malam. Tapi dalam

riwayat ini tidak disebutkan apakah termasuk shalat sunah Fajar atau

tidak?

Sedangkan riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas, meny'ebutkan

dengan lafazh, |tu |P ,F ) ,;;, ?rc; 7,;J ?G t o{$ ;r2:" og

g;lr {no, ulullah shalat delapan rakaat dan witir tiga rakactt, lalu

shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh). Dalam hal ini tidak ada

yang bertentangan dengan cara memasukkan riwayat-riwayat yang

ada, kecuali lahiriah judul bab tersebut. Untuk itu, kemungkinan kita

dapat memahami kalimat ,i;St'j ,t't ;* ltrtiou shalqt dua

rakoat, lalu duo rakaat), bahwa beliau melakukannya sebelum tidur.

Dengan demikian, shalat tersebut adalah shalat sunah Isya'. Kemudian

kalimat, ,i6 t j (kemuaian dua rakaat) yakni setelah bangun tidur.

Cara untuk mengompromikan riwayat ini telah disebutkan juga dalam

hadits Aisyah pada bab tentang shalat malam.

'C'i j (kemudian keluar) ke masjid. &t ,Ut (kemudian

shalat Subuh) dengan secara berjamaah.

Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Kuraib, sebagaimana

yang akan disebutkan dalam pembahasan tenang Da'awaat (doa-doa),

ti e,./ J*r "4)r :a:rbi u oS, (salah satu dari doa beliau SAW

adalah, *Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku!"). Pembahasan

lebih lanjut akan kita temukan dalam awal bab "Shalat Malam".
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Pelaiaran vans dapat diambil

Dalam riwayat Ibnu Abbas yang kami sebutkan, ada beberapa
pelajaran yang dapat kita ambil selain yang telah kami uraikan. Di
antaranya:

l. Bolehnya memberikan sedekah kepada Bani Hasyim, yaitu
sedekah sunah. Tapi, ada kemungkinan alasan Rasul memberi
sesuatu kepada Abbas adalah agar Abbas memberikannya
kepada yang berhak menerimanya.

2. Bolehnya menagih janji apabila orang yang menjanjikannya
pasti akan memenuhi janjinya.

3. Bersikap lemah lembut kepada anak kecil, saudara, tamu, dan
berlaku baik terhadap keluarga.

4. Bolehnya anak kecil menginap di rumah muhrimnya jika ada
suaminya.

5. Bolehnya tidur bersama istri yang sedang haid dan tidak perlu
malu melakukan hal tersebut di depan anak kecil, walaupun jika
si anak telah mencapai usia baligh.

6. Shalatnya anak kecil dianggap sah, dan diperbolehkan menjewer
telinganya dengan maksud agar si anak mengetahui
keberadaannya atau untuk membangunkannya.

7. Perintah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah
SAW, dan disyariatkannya shalat sunah setelah Maghrib dan
Isya', serta keutamaan shalat malam, walaupun hal tersebut
dilakukan pada pertengahan malam.

8. Anjuran bersiwak setiap kali berwu-dhu dan shalat.

9. Disunahkan membaca akhir surah Aali 'Imraan setiap terjaga
dari tidur untuk melakukan shalat malam.

10. Anjuran untuk membersihkan wajah dan tangan sebelum tidur
bagi yang berhadats. Kemungkinan yang dimaksud adalah
wudhu bagi yangjunub.
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IL Bolehnya menciduk air yang sedikit karena tempat air yang

dimaksud berupa baskom.

Dianjurkan menggunakan air dengan hemat tanpa

mengenyampingkan kesempurnaan wudhu.

Keutamaan Ibnu Abbas dalam kecerdasan dan tekadnya untuk

terus mempelajari ilmu agama.

Mengangkat seorang muadzin di masjid dengan memberikan

gaji kepadanya.

15. Muadzin memberitahukan imam akan masuknya waktu shalat.

16. Bolehnya melakukan shalat sunah dengan berjamaah.

17. Bermakmum kepada orang yang tidak bemiat menjadi imam.

Keterangan tentang posisi imam dan makmum. Pembahasan

mengenai hal ini telah dibahas dalam bab "lmamah (imam)".

Hadits-hadits yang memakruhkan membaca Al Qur'an tanpa

bersuci tidak berlaku secara umum dalam semua kondisi.

Menurut saya, tidur beliau membatalkan wudhunya. Oleh karena

itu, tidak dapat dijadikan dalil, kecuali ada riwayat yang

menerangkan bahwa dia membaca ayat-ayat Al Qur'an antara

buang hajat dan wudhu, Wallahu a'lam. Sampai di sini

pembahasan tentang hadits Ibnu Abbas.

Selanjutnya tentang jalur yang kedua, yaitu hadits Ibnu Umar,

dimana Al Qasim yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Ibnu

Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Adapun kalimat tS] €'tti J r23 ot C':ti $9 Uiko engkau ingin

pulang, maka shalatlah satu raknat), riwayat ini merupakan bantahan

terhadap pendapat yang menyatakan bahwa shalat Witir satu rakaat

khusus bagi orang yang khawatir akan masuk waktu shalat Subuh,

sebab alasan tersebut berhubungan dengan keinginan untuk keluar,

12.

13.

14.

18.

19.
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yang kondisinya lebih umum daripada kekhawatiran akan masuknya

waktu shalat Subuh atau yang lain.

Agaknya Al Qasim memahami kalimat z;S t €3tt (makn

shalatlah satu rakaar) sebagai shalat yang dilakukan dengan terpisah

ltidak disambung dengan sekali salam di akhir rakaat]. Hal ini

menunjukkan bahwa Al Qasim tidak membedakan antara shalat Witir
yang dilakukan secara washl [menyambung semua rakaat witir dengan

sekali salam pada rakaat yang terakhir] atau dengan fashl lsalarrr
setiap mendapat dua rakaat].

Adapun hadits Aisyah, Imam Bukhari telah mengulang 
-baik

sanod maupun mqton-nya- dalam pembahasan tentang "Shalat

Malam". Tapi nampaknya Imam Bukhari sengaja menyebutkan dalam

bab ini untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan antara hadits

Aisyah dengan hadits Ibnu Abbas. Karena secara eksplisit, hadits Ibnu

Abbas menerangkan shalat Witir secara fashl, dan ini mencakup dua

hal. Al Qasim telah menerangkan bahwa masing-masing dari dua hal

itu diperbolehkan, yang mencakup fashl dan washl, baik shalat Witir
satu rakaat atau lebih.

Menurut Al Karmani, bahwa maksud kalimat "l? ttyl 6on

masing-masing) adalah masing-masing dari satu, tiga, lima, atau tujuh

rakaat [shalat Witir) itu diperbolehkan.

Sedangkan mengenai shalat Witir tiga rakaat yang dilaksanakan

secara bersambung [dengan salam di akhir rakaat] tidak termasuk

dalam pembahasan Imam Bukhari, sebab sebagian pengikut madzhab

Hanafi yang berbeda pendapat memahami bahwa shalat Witir tiga

rakaat itu dilaksanakan dengan bersambung (washl). Padahal, banyak

hadits yang secara jelas mengatakan bahwa shalat tersebut

dilaksanakan dengan fashl (tidak dilaksanakan secara bersambung,

yaknii hanya salam di akhir rakaat). Di antaranya, hadits Aisyah RA;

,F ) ,y 'u ;i:; pio melakukan salam setiap selesai dua rakaat).
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Riwayat ini mencakup pula dua rakaat yang dilakukan sebelum rakaat

terakhir.

Ath-Thahawi menafsirkan riwayat terakhir dan yang lainnya,

bahwa satu rakaat yang terakhir diikutkan kepada dua rakaat

sebelumnya [disambung]. Pendapatnya tersebut hanya berdasarkan

kepada larangan untuk melakukan shalat Witir satu rakaat tanpa

melakukan shalat sunah sebelumnya. Permasalahan ini lebih umum

daripada hanya sekedar melaksanakan shalat witir dengan washl atau

fashl.

Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa shalat Witir itu
dilakukan dengan fashl yang memisahkan dua rakaat dengan salam,

dimana dua rakaat itu termasuk bagian dari shalat Witir. Adapun

mereka yang berbeda pendapat mengatakan, bahwa kedua rakaat

tersebut termasuk bagian dari shalat Witir apabila disertai niat.

Wallahu a'lam.

2. Waktu Shalat Witir

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku

untuk melakukan shalat Witir sebelum tidur."
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yb',p ;,rr' 4?,i

k*''*\''*
;\At eYe',p ;<';t

ot

:,3 iy 'ai ils G; '; ';i'*
'u4t ott ilw tiirlt ( e ,i ..pf ;ri:ir

t.cct

&j aS]r 't"i's ,& & J"U' i' ' t, , ,1 o o,.'
.4rit{ Jli!l ditj
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aL"; Li :3r1-l ju

995. Dari Anas bin Sirin, dia berkata, "OUu U.nunyu kepada
Ibnu Abbas, 'Apakah engkau pernah melihat dua rakaat sebelum
shalat Subuh yang aku kerjakan dengan bacaan yang panjang'. Dia
menjawab, 'Rasulullah SAW shalat pada malam hari dua rakaat dua
rakaat, lalu melaksanakan shalat Witir satu rakaat. Kemudian beliau
melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, seakan-akan
adzan terdengar ditelinganya'. "

Hammad berkata, "Maksudnya dengan cepat."

& o, J";'r;'ri ,pt S? ,Us **G ?
rjt d\;i:

996. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan
shalat Witir, dan berakhir sampai waktu sahur."

Keterangan Hadits:

Dari hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
seluruh malam merupakan waktu shalat Witir. Namun ulama sepakat
bahwa permulaan waktunya adalah pada saat hilangnya mega merah
setelah shalat Isya'. Demikian menurut Ibnu Mudzir.

Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa awal waktu
shalat Witir adalah ketika masuk waktu Isya'. Mereka mengatakan,

bahwa perbedaan ini akan berpengaruh terhadap orang yang

melaksanakan shalat Isya', kemudian dia menyadari bahwa dirinya
belum bersuci, lalu ia melaksanakan shalat Witir dengan bersuci; atau

ia mengira telah melaksanakan shalat Isya' lalu mengerjakan shalat

Witir. Maka menurut pendapat ini, shalat witimya sah.
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Untuk itu tidak ada pertentangan antara wasiat Nabi kepada Abu

Hurairah untuk melaksanakan shalat Witir sebelum tidur dengan

riwayat Aisyah yang berbunyi ,.)t ji 6i: ;pi\ (dan berakhir

(witirnya) sampai wqktu sahur). Sebab, dalam riwayat pertama

(melakukan shalat Witir sebelum tidur) adalah sebagai tindakan

preventif; sedangkan pada riwayat kedua (riwayat Aisyah)

dimaksudkan untuk orang yang mampu melaksanakannya. Hal ini

diperkuat dengan riwayat Muslim dari Jabir yang berbunyi, * U

Jzei u.t .lrs'ii.; pt ira\b'oti ,:ir Ui.1iii ,Fu' 
'FYi.'i|u|'e

y.:ti 'q 7.iu ;Ut fi q ifr1 tf e Je 'i') (Barangsiapa suka

bangun pada akhir malam, hendaklah menutupnya dengan witir.

Sesungguhnya shalat pada malam hari itu disaksikan, dan karena itu
lebih utama. Jika di antara kalian ada yang khawatir tidak bangun

pada akhir malant, maka hendaknya dia melaksanakan witir pada

awal malam).

e e Pt4 ,p *3 yht e Utts€ lnosututtah sAW

melaksanakan shalat pada malam hari dua rakaat-dua rakaat) lni
merupakan dalil bahwa pelaksanaan shalat Witir yang lebih utama

adalah dengan cara memisah [dua rakaat] dengan salam, dan tidak

dilakukan secara bersambung dengan salam di akhir rakaat, karena

Rasulullah memerintahkan dan melaksanakan seperti itu. Adapun

pelaksanaan shalat Witir secara bersambung lwashll hanya

diriwayatkan melalui perbuatan Rasulullah.

y€'Jr'i"i') (kemudian melaksanakan witir satu rakaar) Di sini

waktu pelaksanaannya tidak ditentukan. Aisyah menjelaskan bahwa

Rasulullah SAW melakukannya pada setiap bagian malam. Penjelasan

lebih mendetail akan kami terangkan dalam bab berikutnya.

,i'ri Oi kedua telinganya) Maksudnya adalah, dekatnya waktu

pelaksanaan shalat tersebut dengan adzan. Sedangkan yang dimaksud

dengan adzan dalam riwayat ini adalah iqamah. Artinya, beliau
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melakukan shalat dua rakaat Fajar dengan cepat. Hal itu menunjukkan
bahwa Rasulullah melaksanakan shalat tersebut dengan bacaan yang
ringan [tidak panjang]. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan Ibnu
Sirin tentang ukuran panjang bacaan [ayat] yang dibaca Rasulullah.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, i;i ,]:;; il j,i UiLi
u 'a;Li ers t1 "F l,:til,'Jtt ,iai k; ,r (bahwa Anas bertanya

kepada lbnu Umar, "Bukon tentang ini yang aku lanyakon
kepadomu." Ibnu Umar berkata, " Engkau adalah orang yang gemuk,

biarkan aku membacakan untukmu."). Hadits ini mengisyaratkan
bahwa jawaban yang diberikan kepada penanya melebihi dari apa

yang ditanyakan. Kemudian dari perkataannya, "# Ul @ngkau

adalah orong gemuk) ini dipahami bahwa biasanya orang yang gemuk
itu sedikit pemahamannya.

/fr' JS (setiap malam) Dalam riwayat Muslim dari jalur yahya

bin Watsab, dari Masruq, disebutkan, ?lt & n' J'i3t")i f P,, ,:S U
/t jii;: ,i66 oy\ a}i,'jti y.:ri i ,*, y (pada setiap matam

Rasululloh melaksanakan shalat Witir pada awal, pertengahan dan
akhir malam, serta witir beliau berakhir pada waktu sahur). Maksud
"awot' di sini adalah setelah shalat Isya', seperti yang telah
dijelaskan.

/t Ji(hingga waktu sohur) Ada kemungkinan perbedaan

waktu witir itu dikarenakan perbedaan kondisi. Agaknya beliau
melaksanakan shalat Witir pada awal malam ketika sakit. Kemudian
beliau melaksanakannya pada pertengahan malam, ketika sedang

bepergian, dan pada akhir malam berdasarkan kebiasaan yang beliau
lakukan.

Sahur;waktu sebelum subuh. Diriwayatkan dari Al Mawardi
bahwa waktunya adalah 1/6 malam yang akhir. Ada pula yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fajar pertama. Dalam
riwayat Abu Khuzaimah dari Thalhah bin Nafi' dari Ibnu Abbas
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disebutkan, f'rr'j\'6'?ri iji,t'-*u/;, tl* gort, saatfajar terbir, beliau

melal<sanakan shalat Witir satu rakaat). Abu Khuzaimah berkata

bahwa yang dimaksud dengan fajar pada riwayat tersebut adalah fajar

pertama.

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Mu'adz yang diriwayatkan

secara marfu'disebutkan, L'jb Ji:ryt qWi ,'i jt ej;'),b j3 n.s,:i

;,rit (fuhanku telah *'rno*Urikan shalat un'tukk'u, yaitu shalat

Witir, waktunya mulai dari Isya' hingga terbitnya fajar). TapL dalam

rangkaian sanad-nya terdapat perawi yang dha 'f (lemah). Hal yang

senada juga ditemukan dalam hadits Kharijah bin Hudzafah dalam

kitab Sunan yang dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan shalat

witir, padahal riwayat tersebut tidak secara jelas menerangkan bahwa

hukum shalat Witir adalah wajib.

Adapun hadits Buraidah yang marfu' berbunyi, d'jJ ? 'i1t

$ 'At j'i- (Witir adalah ibadah yang haq. Barangsiapa tidak

mengerjakannya, maka diq bukan dari [golongonJ kami). Dalam

sanad-nya terdapat Abu Munil dia termasuk perawi yang lemah.

Walaupun riwayat tersebut dapat diterima, tetap saja golongan yang

mewajibkannya harus dapat menunjukkan dalil bahwa kata "haq"
dalam riwayat tersebut bermakna "wajib" menurut terminologi syariat.

Padahal, sumber yang mengatakan wajib adalah hadits ahad lhadits
yang diriwayatkan melalui perawi yang menyendiri dalam

periwayatannya].

3. Rasulullah SAW Membangunkan Keluarganya (Istrinya)
untuk Melaksanakan Shalat Witir

;$lJ ulJ
.,

\rll &U 
'P 

rb,#
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997. Dari Aisyah, "Rasululloh SAW sedang melaksanakan

shalal malom, sedangkon aku tidur dengan melintang di atas tempat

tidurnya. Ketiko beliau hendak melaksanakan shalat Wilir, beliau

membangunknn oku dan ctku pun melaksanakan shalat Witir."

Keterangan Hadits:

'o';\6 gyi;-i lnetiau membangunkanku, maka aku melaksanakan

shalat ll/itir) Maksudnya, aku bangun lalu berwudhu dan

melaksanakan shalat. Hadits ini menunjukkan lebih dianjurkannya

melaksanakan shalat Witir pada akhir malam, baik bagi yang

melaksanakan shalat tahajud atau yang tidak. Anjuran ini ditujukan

kepada orang yang yakin akan terjaga pada saat itu, atau yakin akan

dibangunkan oleh orang lain.

Hadits ini dijadikan dalil wajibnya shalat Witir dengan alasan

bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya seperti melaksanakan

amalan wajib. Kesimpulan ini berdasarkan perbuatan beliau SAW
yang tidak membiarkan Aisyah (istrinya) meninggalkan shalat Witir,
sedangkan pada saat melaksanakan shalat Tahajud beliau

membiarkannya.

Namun pendapat ini dibantah, karena hadits tersebut tidak

menunjukkan wajibnya shalat Witir, hanya saja memang hadits

tersebut menunjukkan dianjurkannya melaksanakan shalat Witir
dimana derajatnya berada di atas derajat shalat sunah lainnya yang

dilaksanakan pada waktu malam.

Dalam hadits tersebut juga tersirat anjuran untuk

membangunkan orang yang sedang tidur untuk melaksanakan shalat.

Pemberitahuan ini tidak terbatas pada shalat wajib atau karena

khawatir waktu shalat akan habis, tapi hal itu dilakukan agar ia

mendapatkan shalat jamaah dan dapat melaksanakan shalat pada awal

waktunya.
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Al Qurthubi mengatakan, "Tidak berlebihan jika dikatakan,

bahwa hal itu wajib hukumnya dalam hal-hal yang wajib dan sunah

dalam hal-hal yang sunah, sebab walaupun pada saat tidur seseorang

tidak dalam status mukallaf, tetapi dia seperti orang yang lalai,

sedangkan mengingatkan orang yang lalai adalah wajib hukumnya."

4. Menjadikan Shalat Witir Sebagai Penutup Shalat Malam

998. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda,

"Jadikanlah shqlat l|/itir sebagai shctlat terakhir kalian di malam

hari."

Keterangan Hadits:

Sebagian orang menjadikannya sebagai dalil bahwa hukum

shalat Witir adalah wajib. Pendapat ini ditolak dengan dasar bahwa

hukum shalat malam bukan wajib. Demikian juga shalat malam yang

akhir, karena setiap sesuatu itu tidak wajib sampai ada dalil yang

menunjukkan wajib.

5. Melakukan Shalat Witir di Atas Hewan Tunggangan
(Binatang)

zto, z z tc ? t o, 'r,i t4 , c .
.\.9 po .-l c^5 :, ]ti 4il 'L- 't J-a-, '9. i J; J -a), - l),l

L';'rG a'; ":2t'.# t* ,";7'Jta
JJ J I

,':>, o i /,, o ''^S-" e".bj; j b\

$tij6'^t'i
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999. Dari Sa'id bin Yasar, dia berkata, "Soya berjalan
(bepergian) bersama Abdullah bin Umar menuju Makkah." Sa'id
berkata, "Ketika aku khawatir akan datangnya subuh, makq aku turun
dan melaksanakan shalat Witir, kemudian menyusulnya. " Lqlu dia
bertanya kepadaku, "Darimana kamu?" "Aku berhenti untuk
melaksanakan shalat witir, karena aku khawatir waktu subuh datang'
jawabku. Dia berkata, " Bukankah pada diri Rasulullah sAW terdapat
suri tauladan yong baik bagimu?" "Benar, demi Altah,', jawabku.
Lalu dia berkata, "sesungguhnya Rasulullah SAW pernah
melal<sanokan shalat Witir di atas hewan tunggqngannya!.',

Keterangan Hadits:

Dalam bab sebelumnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits
Aisyah yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkannya
untuk melaksanakan shalat witir, dan hadits Ibnu umar tentang shalat
witir di akhir malam, dimana kedua hadits tersebut telah dijadikan
dalil oleh orang yang berpendapat bahwa hukum shalat witir adalah
wajib. oleh karena itu, dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan
hadits Ibnu umar yang menerangkan bahwa hukum shalat witir tidak
wajib. Penjelasan ini disebutkan dalam dua bab, dimana yang satu
menjelaskan bahwa hukum shalat witir adalah sunah, dan yang kedua
menejelaskan bahwa shalat witir itu lebih ditekankan daripada shalat
sunah yang lainnya.

l*i t't:o io' *u rtt {ij g u si (Bukankah pada diri
Rasulullah sAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu?)Kalimat

yur {i,
.A-

Jrt oV
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ini mengandung anjuran bagi orang yang mengetahui Sunnah

Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada temannya yang tidak

mengetahui.

)0 ,C.(Benar, demi Allah) Kalimat ini mengandung sumpah

terhadap sesuatu yang ingin ditekankan.

#t {' 'j.'j- tC *j y fit & ar 'S'}3'o$ 
(sesungguhnya

Rasulullah SAll' melaksanakan shalat l4titir di atas unta) Dalam judul

bab di atas disebutkan "hewan tunggangan". Dalam hal ini Ibnu Al
Manayyar mengatakan, bahwa Imam Bukhari menyebutkan "hewan

tunggangan" dalam judub bab tersebut, untuk menunjukkan bahwa

hukumnya sama dengan "unta", karena shalat fardhu yang

dilaksanakan di atas salah satu dari keduanya (hewan tunggangan dan

unta) tidak mencukupi.

Seakan-akan, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada sebagian

jalur riwayat tersebut. Hal ini akan disebutkan dalam bab meng-qashar

shalat dari jalur Salim, dari ayahnya, 'Ps d.ti r,, fU' 
',4 

"td" 
og 'a:i

jt.* lRasulullah SAW pernah shalat di atas hewan tunggangannya,

sedang dia dalam keadaan musafir [bepergianJ).

Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij,

bahwa Nafi' telah menceritakan kepada kami, :,tt &';.'; o€'};.;tLi
(bahwa lbnu Umar pernah melakukan shalat Witir di atas hewan

tunggangannya).lbnu Juraij berkata; Musa bin Uqbah menceritakan

kepadaku dari Nafi', 'ff" ug et y lu' ,.r,; ult'oi',;{ un 'yL 
a.r ti

gui (bahwa lbnu Umar telah mengabarkan bahwa Nabi SAW telah

melakukan hal ilu).

Pelaiaran yane dapat diambil

Ath-Thahawi berkata, "Diriwayatkan dari para ulama Kufah

bahwa shalat Witir tidak dilaksanakan di atas hewan tunggangan.
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Pendapat ini jelas bertentangan dengan sunnah yang ada. Sebagian
mereka berdalil dengan riwayat Mujahid, bahwa Ibnu Umar turun dari
hewan tunggangannya untuk melaksanakan shalat witir. Riwayat ini
tidak bertentangan, karena Ibnu Umar melaksanakan shalat witir di
atas hewan tunggangannya. Di samping itu, tidak ada perselisihan di
antara ulama bahwa shalat di atas tanah adalah lebih utama.
Abdunazzaq meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu umar, bahwa dia
(Ibnu umar) melaksanakan shalat witir di atas hewan tunggangannya,
mungkin juga dia turun dan melaksanakannya di atas tanah.

6. Melaksanakan Shalat Witir dalam perjalanan (Safar)

€ -{;- *') y ilt * at os :Jr; * qt f ;i }
tuas.t)t rl Jr,' ;>ciu"t.q'i-:'.r#;1 *t, ,P iut

9t' *';-i::
1000. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Waktu safar (bepergian)

Rasulullah sAw melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya
ke mana saja hewan itu menghadap, kecuali shalat fardhu. Beliau
melaksanakannya dengan isyarat, yakni shalat malam, kecuali shalat
fardhu. Beliau juga melaksanakan witir di atas hewan
tunggangannya."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini merupakan bantahan kepada mereka yang
berpendapat bahwa shalat witir itu tidak disunahkan ketika bepergian.
Pendapat ini dinukil dari Adh-Dhahhak.

Adapun maksud perkataan lbnu Umar yang diriwayatkan oleh
Muslim dan Abu Daud dari jalur Hafsh bin Ashim yang berbunyi, 'j
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t^";il /t e ,;U * (seanclainya aku melaksanakan shalar

sunah dalam perjalanan, maka aku akan menyempurnakannya) adalah

shalat sunah Rawatib, bukan shalat Witir.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain dengan lafazh, 'o'-it
.t.t

-At$';pt u'ti-rti€j oc*, h f e,1t *'t * iu, ot; 4t g
ir;jll til:rx.')i w tla '::s 'Jtt.riili )'J w $M 1 F'' Fj

(Aku (lbnu (Jmar) bepergian bersama Rasulullah SAW, Abu iotor,
Umar dan Utsman. Mereka melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar

masing-masing dua rakaat dan tidak melaksanakan shalat sunah, baik

sebelum maupun sesudahnya. Jika aku melaksanokan shalat sebelum

atau sesudahnya, niscaya aku akan menyempurnakannya).

Kemungkinan ada perbedaan atara shalat sunah siang hari dan

shalat sunah malam hari, karena Ibnu Umar melaksanakan shalat

sunah malam di atas hewan tunggangannya pada waktu bepergian.

P.tal 11 lXecuali shalat fardhu) Yakni hukum shalat fardhu

berbeda dengan apa yang disebutkan, dimana Nabi SAW tidak
melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan. Kalimat ini
dapat dijadikan dalil bahwa shalat Witir itu tidak wajib. Di samping

itu, witir bukan termasuk kekhususan Rasulullah SAW karena beliau

melaksanakannya di atas hewan tunggangannya. Adapun pendapat

sebagian yang menyatakan bahwa shalat tersebut dan pelaksanaannya

di atas hewan tunggangan merupakan kekhususan Rasulullah SAW,

adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil yang kuat. Sebab, tidak
ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa shalat tersebut wajib atas

Rasulullah SAW.

Kalimat di atas juga menjadi dalil tidak diperbolehkannya

melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan. Ibnu Daqiq Al
Id berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat, sebab meninggalkan itu
berbeda dengan melarang, kecuali jika dikatakan bahwa banyaknya

waktu shalat fardhu telah menyulitkan para musafir. Oleh karena itu,

tidak melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan
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menunjukkan perbedaan boleh dan tidaknya antara shalat fardhu dan
sunah."

Jawaban terhadap pengikut madzhab Hanafi yang mewajibkan
witir adalah, bahwa menurut mereka fardhu itu tidak sama dengan
wajib. oleh karena itu, penafian atas sesuatu yang fardhu tidak
berkonsekuensi penafian yang wajib. Hal ini dikarenakan Ibnu umar
membedakan antara fardhu dan wajib.

Nampaknya Syaikh Abu Hamid telah berlebihan dalam hal ini,
dimana dia mengatakan bahwa yang mewajibkan witir hanya Abu
Hanifah. Tidak seorang pun pengikutnya yang menyetujui pendapat
tersebut. Padahal Ibnu Abi syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin
Musayyab, Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dan Adh-Dhahak,
yang menunjukkan bahwa hukum shalat witir adalah wajib menurut
mereka. Ibnu Syaibah juga meriwayatkan dari Mujahid bahwa shalat
witir itu wajib hukumnya, tapi periwayatannya tidak kuat. Riwayat
tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Arabi dari Ashbagh, pengikut Imam
Malik. Riwayat ini juga disepakati oleh Sahnun.

7. Membaca Qunut Sebelum dan Sesudah Ruku'

1001. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Anas bin Malik
ditanya oleh seseorang "Apakah Rasulullah SAW melakukan qunut
pada shalat subuh?" "Ya," jawabnya. Kemudian orang tersebut
bertanya lagi, "Apakah beliau melakukannya sebelum ruku,?,, Dia
menjawab, "Setelah ruku', beberapa saat."
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1002. Dari Ashim, dia berkata, "Aku bertanya tentang qunut

kepada Anas bin Malik. Dia menjawab, 'Rasulullah SAW' telah

melakukannya'. Lalu aku kembali bertanya, '(Dia melakukannya)

sesudah atau sebelum ruku'?' 'Sebelum ruku' jawabnya. Aku berkata

kepadanya,'Seseorang memberitahukan kepadaku darimu bahwa

engkau menyatakan setelah ruku". 'Orang tersebut dusla,' jav'abnya.

Lalu dia melanjutkan, 'Rasulullqh SAW melakukonnya setelah ruku'
selama satu bulan penuh'. Dia bercerita, 'Aku melihat beliau

mengutus 70 orang yang dijuluki dengan qurro' (penghafal Al

Qur'on) kepada kaum musyrik yang berjumlah kurang dari 70, dan
qntara mereka dan Rasulullah telah disepakati suatu perjanjian

[damai]. Oleh karena itu, Rqsulullah SAl4/ melakukan qunut satu

bulan penuh untuk mendoqkan mereka'."

,*
I c z .z o z

94r+a
otft3 lf)

1003. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW

melaksanakan qunut selama satu bulan untuk mendoakan suku Ri'ldan

Dzakwan."
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;.Jrr.7;Jr g L'fit uk iJv t'ilt, r ;i'*
1004. Dari Anas bin Malik, "Qunut dilakukan pada shalat

Maghrib dan Fajar [Subuh]."

Keteransan Hadits:

Kata qunur memiliki beberapa makna. Dalam riwayat ini yang

dimaksud adalah doa dalam shalat yang dilakukan pada posisi (saat)

tertentu ketika berdiri.

Ibnu Al Manayyar juga mengatakan. bahwa dalam judul bab

tersebut tidak dibatasi dengan shalat Subuh atau shalat yang lain,

sedangkan dalam riwayat yang lain dibatasi dengan shalat Subuh.

Imam Bukhari menyebutkannya dalam bab "Witir" ini. berdasarkan

hadits Anas yang menyebutkan secara mutlak (tanpa batasan).

Menurut saya, nampaknya Imam Bukhari ingin menunjukkan riwayat

yang keempat, yaitu, 
=*, 

Pt e c,'-#t ;sG (qunur dilakukan

pado saat Maghrib dan Subuh). Hal ini karena Maghrib adalah witir
siang. Oleh karana itu, jika qunut itu dilakukan pada waktu Maghrib,

maka dapat juga dilakukan pada shalat Witir malam, karena keduanya

termasuk shalat Witir (ganjil). Bahkan, dalam riwayat dijelaskan

adanya perintah membaca qunut dalam shalat Witir secara jelas. Para

penulis kitab Sunan meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa dia
o . o t , t. / t - 

^ 
* \ , ,

berkata, 'idt ,i!t ?'F e'&'gt :ry *j f ior .$" ;ttt J'l,\ q*
',i:6 q. g.*; (Rasutullah SAl|t mengajarkan kepadaku kalimat

untuk aku baca pada soat qunut dalam shalat witir. Kalimat tersebut

odalah, "Ya Allah, berilah aku petunjuk, sebagaimana orqng-orang
yang telah Engkau beri petunjuk!"). At-Timidzi dan lainnya

mengatakan bahwa riwayat ini shahih, tapi tidak berdasarkan kriteria
(shahih) Imam Bukhari.

tf g';')r ,ii. (setelah ruku', beberapa saaf) Ashim dalam

riwayatnya telah menjelaskan tentang lamanya beliau melakukan
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qunut, t* L'i')t U '4 61 \esungguhnya Rasulullah melakukan

qunut selama sotu bulan). Dalam Shahih lbnu Khuzaimah

diriwayatkan dari jalur lain, dari Anas, Ljii ) *'t f iO' ,r,; ,lr i(

ii ,P tbt ')t 
i4. oi ril 1! (bahwa Rasulutlah SAW tidak pernah

melakukan qunut kecuali untuk mendoakan (kebaikan) bagi suatu

kaum atau mendoakan (kehancuran atau kecelakaan) atas suatu

kaum).

Agaknya riwayat ini menafsirkan bahwa Nabi SAW melakukan

qunut setelah ruku' berdasarkan kalimat "sebulan penuh", yakni

berturut-turut.

qk ,J\iJ gi'j, r,i ,i ;*1* ,i.';i 6r,r"o\i (sesungsuhnya

fulan mengatakan kepadaku bahwa engkau mengatakan, "Qunut itu
dilakukan setelah ruku'." Ia menjawab, "Sesungguhnya fulan telah

berdusta. "). Saya (lbnu Hajar) tidak dapat memastikan nama orang

yang bertanya ini. Ada kemungkinan orang tersebut adalah

Muhammad bin Sirin, berdasarkan riwayat yang telah disebutkan.

Adapun perkataannya "kadzaba", maksudnya adalah keliru

berdasarkan dialek penduduk Hijaz. Mereka mengartikan kata kadzib

(bohong) lebih umum dari hal-hal yang disengaja atau kesalahan.

Atau bisa jadi yang dimaksud dengan kalimat ,-ri? 6ia bohong), jika

qunut tersebut selalu dilakukan setelah ruku'. Ini memperkuat

kemungkinan yang pertama. Diperkuat lagi dengan riwayat Ibnu

Majah dari Humaid dari Anas; yaitu ketika dia ditanya tentang qunut

dia menjawab, ItX.': fi'jt 
'54 

lsebelum dan setelah ruku). Riwayat

ini memiliki rangkaian sanad yang kuat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur lain dari Humaid, dari

Anas, L'f'St'# Pt :tt" er# &', yht ,tv dt ?6&i'fi oi

f"i}t 
';dli. l{rtrJ (bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW

melakukan qunut sebelum ruku', dan sebagian yang lain

melakukannya setelah ruku').
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Muhammad bin Nashr meriwayatkan melalui jalur lain dari
Humaid, dari Anas, 4 .it;'ii -furi a;i- fflt',tr Ct:At|b U'J:rtbl
z;klt ;a !t"i- lbahwo yong pertama kali menjadikan qunut serelcth

ruku' adalah Utsman dengan mal<sud agar orang mendapatkan
rakaat). Riwayat Abdul Azizbin Suhaib dari Anas, sebagaimana yang
akan kita temukan dalam pembahasan tentang Al Maghazi
(peperangan) sesuai dengan riwayat Ashim tersebut yaitu, Ui S;i'SA

a,rir g LtA, y i ,j,t $trir q Lt?t'* \1 fi'St fi. ee,at ,p
(Seseorang bertunya kepada Anas tentang qunut yang dilakukan
setelah ruku' atau ketika selesai membaca ayat Al Qur'an (sebelum
ruku'). Dia berkota, "Bahkan ketika selesai membaca [sebelum
ruku'J.").

Semua riwayat dari Anas yang berbicara tentang hal ini
menyatakan, bahwa pelaksanaan qunut karena suatu keperluan
dilakukan setelah ruku'. Apabila tanpa ada keperluan tertentu, maka
dilakukan sebelum ruku'. Tapi para sahabat berbeda pendapat dalam
hal ini, namun perbedaan ini diperbolehkan.

Pt ?/t € b#t ;s€ lQunur iru dibaca datam shatat

Maghrib dan Subuh) Adapun maksud disebutkannya riwayat ini di
awal bab telah dikemukakan sebelumnya, sedangkan penjelasannya

telah dikemukakan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

Imam Muslim telah meriwayatkan hadits dari Barra' seperti
hadits Anas ini, sehingga Imam Thahawi menjadikannya sebagai dalil
untuk tidak membaca qunut pada shalat Subuh. Ia berpendapat, karena
mereka sepakat untuk tidak membaca qunut pada waktu Maghrib,
sehingga pada waktu Subuh juga tidak ada qunut.

Sebagian mereka menolak pandangan ini dengan mengatakan

bahwa mereka sepakat Nabi SAW melakukan qunut pada waktu
Subuh. Kemudian mereka berselisih, apakah beliau meninggalkan
atau tidak. Lalu mereka berpegang kepada apa yang telah menjadi
ijma' (kesepakatan).
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Menurut saya, hikmah dilaksanakannya qunut nazilah pada saat

i'tidal dan bukan pada waktu sujud -yang merupakan posisi paling

dekat antara hamba dengan Tuhannya- adalah agar makmun dapat ikut
bersama imam membaca doa (qunut), walaupun hanya dengan

mengucapkan amin. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk

mengeraskan bacaan pada saat membaca qunut nazilah. Berbeda

dengan qunut yang dilakukan pada waktu subuh, dimana mereka

berbeda pendapat dalam membacanya dengan suara keras.

Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa kala qunur mempunyai

sepuluh arti, dimana Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi telah menyusunnya

dalam syair:

*; g.* le & tr'"i V y.6;ir:tbi c,'ibtr ui'1

*:A-$rj1\3wst iu'ts' tir: L'#,rei

Jumlah makna tafazh qunut kamu dapatkan,

lebih dari sepuluh makna.

(yaitu) doa, khusyu', ibadah, taat.

M e I al<s an akanny a t e r mas uk p e ngakuan akan pe n gham b a a n.

Diam, shalat, berdiri, lama berdiri,

Demikian juga selalu taat, dan untung yang diperoleh.

Penutup

Bab tentang shalat Witir ini terdiri dari 15 hadits marfu', satu di

antaranya diriwayatkan secara mu'allaq. Hadits yang diulang

berjumlah 8 hadits dan yang tidak diulang sebanyak 7 hadits, yang

telah disepakati oleh Imam Muslim, dan 3 atsar yang berstatus

maushul. l(allahu a'lam.
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*t y ilt* at

+rtt rr^/t it A
ls. KrTAB TSTTSQA'

1. Istisqa' (Mohon Hujan) dan Keluarnya Nabi SAW Untuk
Melaksanakan Shalat Istisqa'

-tr| , - o . . c ,'s c /

er:,.JUlrff*)Ve
iilr, J?., ;Z-

1005- Dari Abbad bin Tamim, dari Ou*un rru, Oiu U".t utu,
"Nabi SAW keluar untuk melaksanakan shalat istisqa', dan beliau
mengubah letak (memindahkan) selendangnya. "

Keteransan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli tidak ditulis "Kitab Istisqa"'tapi
ditulis "Bab-bab tentang Istisqa"', tanpa mencantumkan basmalah
seperti di atas. Sedangkan riwayat Al Ashili menyebutkan "Kitab
Istisqa"' saja. Adapun riwayat Ibnu Syibawaih tetap mencantumkan
lafazh basmalah.

Istisqa'menurut bahasa berarti meminta air kepada orang lain,
baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Adapun
pengertian istisqa'menurut syariat adalah memohon hujan dari Allah
ketika terjadi kekeringan dengan czra-cara tertentu.

ei * rtt ov Ut e; @abi SAW ketuar). Maksudnya

adalah keluar menuju tempat shalat, sebagaimana yang akan
dijelaskan. Begitu juga tentang cara memindahkan selendang. Dalam

riwayat lain ditambah dengan lafazh, i|g) ,kS @a" shalat dua

rakaat). Para ahli fikih sepakat tentang disyariatkannya shalat Istisqa'
sebanyak dua rakaat, berbeda dengan riwayat Abu Hanifah yang
mengatakan bahwa mereka keluar menuju suatu lapangan untuk
berdoa dan merendahkan diri kepada Allah tanpa melakukan shalat.
Ini adalah riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah. Sedangkan Abu
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Bakar Ar-Razi, yang juga mengutip riwayat tersebut, melihatnya
sebagai sebuah pilihan antara melakukan shalat atau
meninggalkannya. Dalam hal ini, Ibnu Abdul Barr melihat adanya
ijma' disunahkannya keluar untuk melaksanakan shalat istisqa' dan
berkumpul di tengah kota. Namun demikian, berdasarkan riwayat dari
Abu Hanifah, Al Qurthubi berpendapat tidak disunahkan untuk keluar.
Seakan-akan Al Qurthubi merasa bimbang dengan pendapat Abu
Hanifah tentang shalat Istisqa'.

2.Doa Nabi SAW ,uYa Allah, Jadikanlah Tahun-tahun Mereka
Seperti Tahun-tahun (Paceklik) yarrg Pernah Terjadi pada Mosa

Nabi Yusuf.'

t. l-
ull JK

c,,
- | -. c- ,
tSt ol_p

'; * ei Ct ,^*1 o_ri i c& ;i"4st :J*:r\,';{;t
lt'Ft t'#EAr,i "6t:t,$)t ; 4!t ei "at,t?

/ o-

Gtf*t Y ist S; Ct;" t\teJ.
t

.rr:r e k ut +;i ;,, ,(1t o-i ur Sv

'oi'r.'-Li--f '*Wtiir
.isr t4L *?r.kr fi' ? )t b

,:;i *b'*1L', i*r
:Jtt

6t:t

"lt
e't^Yrtt*

1006- Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berdoa setelah
mengangkat kepalanya pada rakaat akhir, "Ya Allah, selamatkanlah
'A14tas bin Abi Rabi'ah! Ya Allah, selamatkanlah Soktmah bin
Hiryam! Ya AUah, selamatkanlah Walid bin Walid! Ya Allah,
selamatkonloh orang-orang mulanin yqng lemah! Ya Allah,
lipatlranlah himpitan kepada Bani Mudhor! Ya Allah, jadikanlah
tahun-tahun merelca seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada
masa Nabi Yusu/!" Setelah itu Nabi SAW bersabda "Semoga Allah
memberilmn ompunan kepada Bani Ghtfar, dan semoga Allah
memberilran keselamatan kepada Bani Aslam."

Ibnu Abi Zinad meriwayatkan dari bapaknya, bahwa semua doa
ini --{iucapkan Nabi- pada waktu Subuh.
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*'t * dt & 4tot,:Jw rtt y + t? :Jv o:F *
z* r4o1 ,'J:,; { e dt :Jv rlri>r /61 ,t *Yr 6
A'iLi'u,.'r'-ar, e\;'ri$ Vi .- ;? ,f '&;
ctt:,LJ U i,l,w'oe, j1 ;t:G .L"F,; oei, s] ,r3t

jd rpi rtr 7iv tr{ta'rr :.t(}; of, rlt "d4,) rtr ua }k
&\ ,# iy(y le\'"*, JU ;, u'er',ia itr

,to'o 1 -'
Tj .rT i;-"^tui6 (s'giiJ St o:-J;l, t*it W ie- ozko

' ,' t . 9 , . .' , , '

. ?")t 6 1 1r;rt'4*1L.rGiJr'.*1
1007- Dari Masruq, dia berkata, "Sesungguhnya kami sedang

bersama Abdullah dan dia berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW
ketika menyaksikan sebagian orang berpaling dari Islam, beliau
berdoa 'Ya Allah, jadikanlah tujuh (tahun) seperti tujuh tahunnya
Nabi Yusuf!'. Maka setelah itu, pada tahun-tahun tersebut
berkuranglah segala sesuatu sehingga mereka makan kulit dan
bangkai, karena kelaparan sementara salah satu dari mereka kemudian
melihat langit dan terlihatlah asap di tengahnya. Pada saat itu,
Rasulullah didatangi oleh Abu Suffan dan berkata kepada beliau, "Ya
Muhammad, sesungguhnya engkau menyuruh manusia untuk taat
kepada Allah dan menyambung tali silaturrahim, sementara umatmu
saat ini sedang mengalami kehancuran. Berdoalah kepada Allah untuk
mereka!' Maka kemudian turun firman Allah, 'Maks tunggulah hari
ketika langit membawa kobut yang nyata'sampai ayat'Sesungguhnya
kamu akan kembali ingknr Ingatlah hari ketika Kami menghantam
mereka dengan hantaman yang keras '. " (Qs. Ad-Dukhaan(44): l0-
l6)

Hantaman yang keras ini terjadi pada saat perang Badar.

Keterangan Hadits:

Berkenaan dengan doa Nabi SAW, *Ya Allah, jadilranlah tahun-
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tqhun mereka seperti lahunlahun (paceklik) yang pernah terjadi pada
masa Nabi Yusuf." Ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah berkaitan dengan masalah doa qunut yang ditujukan bagi
orang.orang mukmin dan orang-orang kafir. Hal ini merupakan arti
dari tema persoalan tersebut di atas. Tujuan dimasukkannya doa dalam
bab "lstisqa"' merupakan peringatan (tanbih) bahwa sebagaimana
halnya disyariatkannya doa istisqa' bagi orang mukmin, maka
disyariatkan pula doa dijatuhkannya kemarau (paceklik) bagi orang
kafir. Sebab, doa semacam itu dapat bermanfaat bagi kedua belah
pihak, baik bagi orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir,
yaitu dapat melemahkan kekuatan orang-orang kafir sehingga mereka
mau tunduk dan menyerah kepada orang-orang mukmin. Hal ini dapat
dilihat pada hadits kedua, dimana mereka menghadap Nabi SAW
agar didoakan terhindar dari malapetaka kekeringan yang telah
menimpanya.

Atau bisa juga dikatakan, bahwa adanya pensyariatan doa atas
orang kafir pada waktu shalat itu sekaligus juga menjadi sebab
disyariatkannya doa bagi orang mukmin. Berdasarkan hal ini, shalat
istisqa' kemudian ditetapkan, kecuali bagi mereka yang

mengingkarinya. Adapun yang dimaksud dengan LLj- u1 Qahun-

tahun Nabi Yusufl dalam doa Nabi SAW adalah musim kemarau
(paceklik) yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf selama tujuh
tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam Al Qur'an. Hal ini

dijelaskan dalam lafazh hadits kedua, ',i;- # V Qujuh [tahun]
seperti tujuh [tahunJ yang terjadi pada masa Nabi Yusufl. Adapun
dinisbatkannya tahun-tahun tersebut kepada Nabi Yusuf, adalah
karena beliau sebagai orang yang memberi peringatan akan hal itu dan
menjadi pemimpin yang mengurus semua urusan manusia pada waktu
itu.

ui, tilG;r'#, fo AUah, jadikanlah maso himpitan tersebut

bertahuniahun). Dhamrr (kata ganti) yang terdapat dalam kalimat
qiilr *"rujuk pada suatu masa dimana terjadi kesulitan hidup yang

diilustrasikan dengan kehimpitan. Setelah kalimat ''lr'i- d $eperti

tahun-tahun yang terjadi pada masa YusuJ)ada tambahan kalimat, iij
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'd ,t'i,* 'i ,1 :'i- 9;J,Jl'So 
gan pencluduk Masyriq padu waktu

itu lerdiri dari Bani Mudhar yang tidak menaatinya) yang akan

dijelaskan secara lengkap pada pembahasan tentang tafsir surah Aali
'Imraan.

tr tsl nrt 'i 3w ,iri Pt y rt, & ;t'oii (seretah itu

Nabi SAW bersabda, "semoga Allah memberilan ampunan kepada

Bani Ghifar ...dan seterusnya). Ini adalah potongan hadits lain yang

juga diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad yang sama dengan

hadits di atasnya. Perangkaian kedua hadits itu dalam satu sanad

adalah karena Imam Bukhari mendengamya seperti itu. Oleh karena

itu, beliau ingin menyampaikan seperti apa yang didengarnya. Imam

Ahmad juga meriwayatkan dari Qutaibah seperti apa yang

diriwayatkan Imam Bukhari. Hadits ini memiliki korelasi atau

hubungan yang erat dengan judul bab di atas, karena memohon doa

kepada Allah agar menimpakan kemarau yang panjang kepada kaum

musyrikin hanya ditujukan bagi mereka yang memerangi orang

mukmin dan bukan kepada mereka yang bersikap dan hidup damai

dengan orang-orang mukmin.

qf i!' * 'ty (Semoga Atlah memberikan ampunan kepada

Bani Ghifar). Kalimat ini merupakan doa yang diambil dari kata

benda, seperti perkataan seseorang kepada Ahmad, '#i.lb nr :r;if

(semoga Atlah memuji kebail<anmu) atau kepada Ali, 3r '11ibi 
lSemoga

Atlah memuliakanmu). Pembentukan kalimat semacam ini tidak hanya

dikhususkan untuk doa, tetapi dapat digunakan juga dalam kalimat

berita, seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 44; t'c-Ulli
ot;* (dan aku berserah diri bersoma Sulaiman). Kedua kabilah ini

(Ghifar dan Aslam) didoakan oleh Rasulullah karena Bani Ghifar

memang telah lama masuk Islam, sedangkan Bani Aslam telah

berdamai dengan Nabi SAw, sebagaimana akan dijelaskan dalam

pembahasan tentang Al Manaqib.

116l /6t 4 6i) r1S 1*eti*a menyal<sikan sebagian orang

berpaling dari Islam), maksudnya adalah menolak Islam. Hal ini akan

dijelaskan pada tafsir surah Ad-Dukhaan berkaitan dengan sikap kaum
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Quraisy yang tidak segera menerima Islam.
o t. . - ..

a,:-, iiitEtt (mafu mereka ditimpa tahun) Maksudnya adalah,

merella tertimpa kemarau. Sedangkan makna '&, (berkurang)

menunjukkan habisnya tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada lagi di
muka bumi.

3. Permintaan Manusia Kepada Imam (Pemimpin) Untuk
Melakukan Istisqa' Ketika Terjadi Kemarau Panjang (peceklik)

:* j

btriJ"-^*t..,rqtr jfi c . t,. <1, '-c .c ! . ni,
+Y. ll^rJl ,*. ue+\1

1008- Dari Abdunahman bin Abdullah bin Dinar, dari
bapaknya, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar melantunkan
syairnya Abu Thalib:

Dia (Muhammad) berwajah putih, dan hujan diharapkan turun
karena wajahnya, untuk membantu anak yatim menjaga janda.,,

,+,jG 
?ri *:q: i y,

Jt" dt:t iyi:f u?2 llbt,s';a';id) y,it t'y'*t,
,7,4 "f 

',- . * ii 6 GV. *': e rtr

Lt;<ttj^*' j$r,lw. . / t,. <1, '_c .o I . 41.
+l.Et*rlt r'a*-:..l- o;2d.1)

/Y o't'S'; ;t
1009- Dari Salim, dari bapaknya, "Mungkin aku ingat ucapan

seorang penyair sedangkan aku melihat wajah Nabi meminta hujan,
beliau tidak turun (dari mimbar) sampai setiap parit mengalirkan air.
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'Dia (Muhammad) berwajah putih, dan hujon pun diharapkan
lurun lrar e na w aj a hnya,

untuk membontu anakyatim dan menjaga janda'."

Syair ini adalah ucapan Abu Thalib.
tc

trh,,i r)l 0K ',op olr q, 
=wt 

;'* oi t_u / rl ?
$,c.y"P; tk q'"4t :Ju; ,/yj.jlt * i /6r, i,;-,r

.o';* 
'iu 

u:"ri *'".'q "tr'; r:frt.Ai
1010- Dari Anas bahwasanya Umar bin Khaththab RA ketika

mereka ditimpa musim kemarau, beliau meminta hujan dengan
wasilah (perantara) Abbas bin Abdul Muthalib dengan berkata, "Ya
Allah, sesungguhnya kami dahulu memohon kepada-Mu dengan
perantaraan Nabi kami, maka Engkau menurunkan hujan kepada
kami. Kini kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman
Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata,
"Kemudian diturunkanlah hujan kepada mereka."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid berkata, "Jika hadits Ibnu Mas'ud yang rerdapat
pada bab sebelumnya dimasukkan dalam bab ini, maka niscaya
maksud dari bab ini akan semakin jelas."

Menurutku, permintaan hujan kepada seorang imam dapat
berasal dari orang muslim maupun orang musyrik, bahkan terkadang
dari kedua golongan tersebut. Jika pada hadits Ibnu Mas'ud dalam bab
yang lalu disebutkan bahwa orang yang meminta hujan adalah orang
musyrik, maka sangatlah cocok jika pada bab ini permintaan hujan itu
berasal dari kedua golongan tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan
kemudian. Oleh karena itu, maka judul bab ini menggunakan kata
yang mengandung pengertian umum, yaitu kata "permintaan
manusia". Karena dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan bahwa
Ibnu Umar melantunkan syair Abu Thalib dan perkataan Anas,
"Sesungguhnya Umar, apabilo mereka tertimpa kekeringan
(paceklik), maka ia meminta Abbas untuk berdoa agar Allah
menurunkan hujan kepoda mereka". Dalam hal ini Al Ismaili

lz

OKl)l
I c.r;g

t
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menyanggahnya dengan mengatakan bahwa hadits Ibnu Umar tidak
termasuk dalam bab ini, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa
tidak ada seseorang yang meminta kepadanya untuk berdoa kepada
Allah agar menurunkan hujan kepadanya, demikian juga dalam kisah
Abbas yang telah disebutkan.

Ibnu Al Manayyar menjawab pendapat tersebut, bahwa
kesesuaian hadits Ibnu Umar dalam bab ini terletak pada kalimat

i6i,ir J:;:j (mendung ketika diminta hujan), karena subjek kalimat

tersebut (orang-orang) tidak disebutkan. Sedangkan dalam hadits

Anas, bahwa perkataan Umar ',* ql ,p'y g (kami ntemohon

kepada-Mu dengan perantora 
'Nabi-Mu) 

menunjukkan bahwa
pemimpin (imam) ikut andil dalam memohon hujan.

Pandangan tersebut mendapat kritik, karena subjek (manusia)
dalam kalimat tersebut tidak berkonsekuensi bahwa mereka meminta
imam (pemimpin) untuk memohonkan hujan bagi mereka,
sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab di atas. Begitu pula
dalam perkataan Umar bahwa mereka menjadikannya sebagai
perantara, bukan berarti mereka meminta kepadanya agar
memohonkan hujan bagi mereka, karena ada kemungkinan dalam dua
kondisi tersebut mereka meminta hujan kepada Allah dengan
mengharap syafaat Nabi SAW .

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa ada kemungkinan Imam
Bukhari memaksudkan judul bab tersebut untuk berdalil dengan jalur
yang pertama, karena tatkala mereka meminta kepada Allah dengan
perantaranya dan Allah menurunkan hujan kepada mereka, maka lebih
pantas apabila mereka meminta langsung kepada-Nya. Pendapat ini
cukup bagus, tapi mungkin juga Imam Bukhari memaksudkan dalam
hadits Ibnu Umar konteks jalur yang kedua dan menerangkan bahwa
jalur riwayat yang kedua disebutkan secara ringkas, karena lafazh

dalam jalur yang kedua rtt ,_k 4, ?i d *:t sii y$ti}t ,>';s C:,
.?,, .i,

\ri;,.i.i_ *j * (Mungkin aku ingat ucapan seorang penyair

sidongkon aki melihat wajoh Nabi meminta hujan) menunjukkan
bahwa beliau sendiri yang memohonkan hujan. Ibnu Umar telah
menceritakan kisah yang terjadi pada masa Islam yang disaksikannya,
bukan hanya diceritakan oleh syair Abu Thalib.
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Adapun dalam hadits yang lainnya dapat diketahui bahwa Nabi
SAW memintakan hujan kepada Allah untuk orang yang memintanya,
seperti yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Anas
yang akan disebutkan, serta hadits-hadits yang lain. Lebih jelas dari
itu adalah apa yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il
dari Muslim Al Malla'i dari Anas, dia berkata, "Seorang Arab
pedalaman datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Ya
Rasulullah, kami datang kepada engkau! Kami tidak mempunyai unta
yang merintih, dan kami tidak mempunyai seorang anak yang tidur
mendengkur? Kemudian orang tersebut melantunkan syair yang

berbunyi:

,l\t , 
rl u$r'.,t; u'r, e)tl.,$\rl d dj

Kami tidak memiliki tempat pelarion kecuali kepada Engkau,

dan ke manakah manusia itu lari, kecuali kepada para rasul.

Maka Rasulullah SAW berdiri dan menarik selendangnya lalu
naik ke atas mimbar dan berdoa,'Ya Allah turunkanlah hujan kepada

kami'.u (Al Hadits). Dalam hadits itu disebutkan, iO n' J- J6'j
,!t'J'yi6-;J$tV $ {i:} $:rx- i .'rt:? .:i ,? /.b i'ot? "i :*3
yrr'fAii, #- J$ft :'d'ji t;-j ,ltS (kemudion beliau bersabda,

"Seandainya Abu Thalib hidup, maka dia aknn senang. Siapa yang
akan melantunkan syairnya?" Lalu Ali berdiri dan berkata, "Ya

Rasulullah, sepertinya engkou menginginkan syairnya yang berbunyi:

Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujan pun diharapkon turun karena wajahnya.").

Dengan demikian, nampaklah korelasi antara hadits Ibnu Umar
dengan judul bab. Sedangkan sanod hadits Anas, meskipun
mengandung unsur kelemahan, tapi hadits ini bisa dijadikan sebagai

penguat. Ibnu Hisyam telah menjelaskan dalam kitabnya, Az-Zawa'id,
tentang siralz Nabawiyah sebagai komentar terhadap orang yang

dipercayai.

Adapun disebutkannya suara ringkikan unta dan suara dengkur
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bayi di sini adalah sebagai kinayah (kiasan) rasa lapar yang melilit
mereka, karena kebanyakan kedua hal itu dialami dalam kondisi
kenyang.

Sedangkan hadits Anas dari Umar, telah diisyaratkan dalam
sebagian jalur periwayatannya; yaitu dalam riwayat Al Ismaili dari
Muhammad Al Mutsanna, dari Al Anshari dengan sanod Imam

Bukhari kepada Anas. Dia berkata, a' & 4t y ,b f$i $l tli,
'*':tV 

e os t:Ji o';* "e e/4 ,a; t':i;J;t e't f (mereka

apabila mengolami kekeringan pada moso Nabi SAW, mereka
meminta kepada beliau untuk memohonkan hujan, maka
diturunkanlah hujan kepada mereko. Ketika masa pemerintahan
Umar... lalu dia menyebutkan hadits). Hal itu telah diisyaratkan oleh
Al Ismaili, dimana dia berkata, "Apo yang saya riwayatkan ini telah
mencakup makna judul bab, berbeda dengan riwayat yang
disebutkannya (Imam Bukhari)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal itu tidak termasuk hal
yang baru apabila kita mengetahui kebiasaan Imam Bukhari yang
cukup memberi isyarat dengan sebagian jalur hadits yang
disebutkannya. Abdunazzaq telah meriwayatkan dari hadits Ibnu
Abbas, "Sesungguhnya Umar shqlat Istisqa' di mushalla, lqlu dia
berkata kepada Abbas, 'Berdirilah [shalatlahJ dan mintalah hujan? "
Maka Abbas segera berdiri [shalatJ'." Lalu dia menyebutkan hadits
itu.

Dari kisah ini kita memahami bahwa Abbas telah diminta untuk
memohon hujan, dan dalam hal ini ia dapat menduduki posisi seorang
imam (pemimpin) jika imam atau pemimpin menyuruhnya. Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan dengan sanadyang shahih dari Abu Shalih As-
Samman, dari Malik Ad-Dari 

-seorang 
bendahara Umar- dia

berkata, *t y 1o',.p ,;, f ,)i,kj;W1e fi e"LLt arir jtbi

?,.,i E fd,iyt, ,;u u:Kan',ilp4\ #:)',s;:rr,j'i6
|i lfaaa masa (Jmar manusia telah ditimpa kekeringan [paceklik],

malra seorang laki-laki datang lce lcuburan Nabi SAW dan berkata,
"Ya Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu, karena merekn telah
ditimpa kehancuran!" Lslu Nabi datang kepada laki-laki tersebut
dalam mimpinya, don dikataknn kepadanya, "Datanglah kepada
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Umar.")

Saif meriwayatkan dalam kitab Al Futuh bahwa orang yang
bermimpi tersebut adalah Bilal bin Harits Al Muzani, salah seorang
sahabat. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara kisah asli dalam
hadits tersebut denganjudul bab di atas.

'k- 
1melantunkan syair), maksudnya adalah melantunkan syair

orang lain.

Kata it.j memiliki beberapa arti yaitu: tiang, tempat

berlindung, pemberi makan, dan pemberi pertolongan.

bt t\:."t:,Jas (m e I f n d un g i j an d a), mak sudnya adal ah me I i ndungi

mereka dari sesuatu yang membahayakan. Sedangkan yang dimaksud
'Janda" adalah wanita-wanita fakir yang tidak memiliki suami. Tapi
terkadang kata tersebut dipakai juga untuk laki-laki.

Bait syair tersebut adalah petikan syair Abu Thalib yang
disebutkan Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Nabawiyah, yang panjangnya
lebih dari delapan puluh bait. Syair tersebut dilantunkan ketika orang-
orang Quraisy sepakat untuk memusuhi Nabi dan menyiksa, serta
menjauhkan orang-orang yang ingin masuk Islam dari beliau.

,!.alr,4r ;r fla

"lrrr.Jr 
\At'ri ff.jtb'$')

' 
Tatkala aku melihat tidak ada kecintaon togi dalam diri kaum,

mereka berusaha memutuskan hubungan dan semua sorano.

Mereka telah siap untuk memusuhi dan menyil<sa kami,

mereka sepokat melokukan apa yang dilakukan musuh yang

mencerai-beraikan.

t*)
oL.
-\s 1

-[9r e.\) \ i'rar'cir,

6;\t1 tirttiu. 6"syc
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,yrr,Fi;ierf r* '3'itHi ,1c*i

;.rj,a>wi uk tK r;k €';i \t # I o\-'*
Apakah Boni Abdi Manaf yang terbaik di antara kuummu,

maka jangan jadikan sekutu orong yang ikut campur

dolam urusanmu.

Aku lakut jiko Allah tidak memperbaiki urusonmu,

maka lumu okan menjadi seperti cerila Wa'il.

J)6't:1, q. l.gtri itt f* &'ri u': ,';'t

,f-r,;}rr 11 aul k FCi,';;rr',
Aku berlindung kepada Tuhan manusia dari setiapfitnah,

terhadap lrami dengan keburukan atou kebatilan.

Dan kebodohan dan dori kebinasaan yang menempatinya,

serta perayu kebaikan di Hira' dan Nazil.

Dan di Ka'bah ada hak dari tengah Makkah,

Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akon lalai.

J*6i i'; ,4A il', t;J.;) qF :,?t'i.k
"nolo.trt.tli..rzcza.trrcr.
.-IDt1-Jrr ts.tfl"* J"-rir 'd"; 

L,A ,f 
T 't

Xotio, berdusta, dr*f noirultoh lrami akon mengangleat

Muhammad,

ketika lami membela dan bertarung di sekelilingnya.
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,yt)

Don me ny e I amo I kannya s e hinggo kom i b e r t ar ung,

di sekelilingnya

dan kami lidak ingat qnak-anak dan istri-istri kami.

f+,Ud
' i; 

!'; u')
orti <;' Lt .rjt -t'' 'l)'J't)''J ':t^!

o , I . .t,

+ -f. pt^;Jl
'-c .c !

-o44:*)(J

Kaum itu tidak meninggalkanmu dan aku tidak menghiraukan

kamu sebagai penghulu,

dengan penuh pembelaon antara Balcr bin Wa'il.

Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujan pun diharapkan turun karena wajahnya.

untuk membantu anakyatim dan menjaga janda.

Ia berlindung dari kehancuron Bani Hasyim,

Di sisinya mereka dalam kenikmatan dan keutamaan.

As-Suhaili mengatakan; apabila ditanyakan, bagaimana Abu
Thalib mengatakan "diminta hujan dengan wajahnya", padahal ia
sendiri tidak melihat beliau karena hal itu terjadi setelah hijrah? Maka
jawabnya, sesungguhnya Abu Thalib mengisyaratkan apa yang terjadi
pada masa Abdul Muththalib, dimana beliau diminta memohon hujan
untuk orang-orang Quraisy, sedang Nabi SAW bersamanya yang pada

waktu itu masih anak-anak.

Mungkin juga Abu Thalib mengatakan demikian karena dia
melihat bahwa hal itu mungkin terjadi pada diri beliau, meskipun dia
tidak melihat kejadiannya. Dalam hal ini akan disebutkan hadits lbnu
Mas'ud yang menunjukkan bahwa permintaan Abu Sufuan kepada

Nabi SAW untuk memohon hujan terjadi di Makkah.
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Ibnu At-Tin menyebutkan, bahwa syair Abu Thalib ini
menunjukkan bahwa dia mengetahui tentang kenabian Muhammad
SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sebagaimana yang
dikabarkan oleh pendeta Buhaira dan lainnya tentang beliau.

Pendapat ini perlu dianalisa kembali, karena sebagaimana yang
telah disebutkan Ibnu Ishaq bahwa Abu Thalib menyusun syair
tersebut sesudah Nabi diutus menjadi Rasul. Adapun pengetahuan
Abu Thalib tentang kenabian Muhammad dapat diketahui dari banyak
cerita dan kabar yang menerangkannya. Dengan demikian orang-
orang Syi'ah berpegang dan meyakini bahwa Abu Thalib adalah
seorang muslim. Saya melihat dalam riwayat Ali bin Hamzah Al
Bashri sebagian syair Abu Thalib, dan dia mengaku bahwa Abu
Thalib adalah seorang muslim dan dia meninggal dalam keadaan
memeluk agama Islam. Sedangkan kelompok Hasyawiyah mengakui
bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka
membolehkan untuk melaknatnya. Dalam hal ini Ibnu At-Tin mencela
dan menentang mereka serta menguatkan dakwaannya dengan dalil-
dalil yang tidak menunjukkan ke arah itu.

Saya (lbnu Hajar) telah menjelaskan tidak benarnya semua
tuduhan itu pada biografi Abu Thalib dalam kitab Al Ishabah, dan
sebagiannya dijelaskan dalam biografi Abu Thalib dari pernbahasan
Mab'ats An-Nabi SAI{ (waktu diutusnyaNabi SAW ).

,#- (meminta hujan). Dalam riwayat Ibnu Majah ditambah

dengan lafazh 1t ,V (di atas mimbar), dan dalam riwayatnya yang

lain ditambahnya :-y' €. fai Madinah).

Kata 'r4- (mengalir) merupakan kinayah (kiasan) yang

mengisyaratkan derasnya huj an.

Lt; artinya tempat tinggi yang dapat mengalirkan air (saluran

air).

j;i ti1 og & fr, oo,r.rrir^ir n.'fr ;si lrrsungguhnya (Jmar

M apabila *irrka dfnmpi'kekeringan [paceklik). Zubairbin Bakkar
menjelaskan dalam Al Ansab bagaimana cara Abbas memohon hujan
dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dia meriwayatkan dengan
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sanod-nya bahwa ketika Umar meminta kepada Abbas untuk
memohon hujan (memimpin shalat Istisqa'), maka dia mengucapkan,
"Ya Allah sesungguhnya musibah itu tidak turun melainkan karena
suatu dosa, dan tidak akan hilang melainkan dengan taubat. Kaum ini
telah meminta kepadaku untuk memohon kepada-Mu. karena
kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Inilah tangan kami menengadah
kepada-Mu dengan penuh dosa, hanya dengan taubat kami berlindung
kepada-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Setelah itu awan
membumbung di langit seperti gunung, lalu hujan turun dengan deras
sampai membasahi bumi.

Diriwayatkan juga dari jalur Daud, dari Atha', dari Zaid bin
Aslam, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika tahun Ramadah
(kebinasaan), Umar bin Khaththab meminta Abbas bin Abdul
Muthalib untuk meminto hujan (shalat Istisqa)." Kemudian perawi
menyebutkan haditsnya. Dalam hadits itu disebutkan bah,*'a Umar
berpidato di hadapan jamaah dengan berkata, "sesungguhnya
Rasulullah SAW melihat Abbas bin Abdul Muthalib seperti anak
melihat bapaknya, maka ikutilah Rasulullah SAW -wahai mqnusia-
dengan mengikuti pamannya, dan jadikanlah dia sebagoi perantara
kepada Allah." Dalam hadits itu juga dikatakan, "Tidak lama
kemudian Allah menurunkan hujan kepada mereko."

Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa tahun Ramadah (kebinasaan) itu
terjadi pada tahun 18 H. Dinamakan tahun Ramadah karena
kekeringan dan kemarau panjang melanda, sehingga tanah-tanah
menjadi tandus dan berdebu sebab tidak ada hujan. Dalam riu.ayat Al
Ismaili yang telah disebutkan mengatakan bahwa hadits ini tergolong
hadits marfu', sebagaimana yang terdapat dalam kisah Umar dan
Abbas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur
Muhammad bin Al Mutsanna dengan sanad tersebut.

Pelaiaran vane dapat diambil

L Dianjurkannya meminta syafaat kepada orang yang memiliki
kebaikan dan orang yang termasuk keluarga Nabi.

2. Keutaman Ibnu Abbas dan keutamaan Umar yang bersikap
merendahkan diri terhadap Abbas, serta pengetahuan Umar
terhadap hak yang dimiliki Abbas.
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4. Memindahkan (merubah letak) Selendang Ketika Istisqa'
(memohon hujan)

ii6r'.li ,j3,r e') ^li ilt oG ;t oi n-, t Ant )*s jp
1011- Dari abdullah bin Zaid i"n*rr*ra' Nabi' SAW

melakukan shalat Istisqa', kemudian beliau rnembalikkan
selendangnya.

;;It J\ c; *', y "ut ;-, i*;r oi * i i)t re *
:^1sr * lie qi *liit',r*r,-os5lt;A"; #-Lt
; yt 3i r;^ o\ e] ^Sr, ,:t;lit -Q'r1 

,i; u3 ,r o6

.r#tri ;:;r1 ,';;6t fG i ))
l0l2- Dari Abdullah bin ,url O**asanya Nabi SAW keluar

menuju tempat shalat untuk melakukan Istisqa'. Kemudian beliau
menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya serta melaksanakan
shalat dua rakaat.

Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Uyainah berkata. ,,Dia adalah
Abdulah (bin Zaid) yang mengusulkan adzan (untuk menyeru orang-
orang shalat), tetapi dia ragu, karena ia adalah Abdullah bin Zaid bin
Ashim Al Mazini dari golongan Anshar."

Keterangan Hadits:

'oil>, '4ft ,*iLir (Memohon hujan kemudion beliau

membalikkan selendangnya). AI Waqidi menjelaskan bahwa panjang
selendang Nabi SAW adalah enam dzira' dengan lebar tiga dzira'.
Sedangkan panjang sarungnya adalah 4 dzira' 2 syibra, dengan lebar 2
dzira'1 syibra. Kedua jenis pakaian ini selalu dipakai oleh Rasulullah
dalam shalat Jum'at dan shalat Id.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam judul bab, Imam Bukhari
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menggunakan lafazh tahwil (U-fr), padahal lafazh yang digunakan

dalam kedua hadits di atas adalah qalaba f..tUl Seakan-akan beliau

ingin menjelaskan bahwa kedua lafazh tersebut memiliki arti yang
sama." Namun demikian, dalam meriwayatkan hadits kedua, tidak
semua perawi menggunakan lafazh qalaba. Dalam riwayat Abu Dzar,
lafazh yang digunakan adalah hawwala. Demikian pula dalam riwayat
yang terdapat pada awal kitab Istisqa' ini. Imam Muslim juga
meriwayatkan hadits dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar,
dengan lafazh tersebut.

Adapun mengenai cara Nabi membalikkan selendangnya akan
dijelaskan dalam bab "Shalat Istisqa' di Mushalla". Dalam bab
tersebut disebutkan hadits dari Suffan, dari Al Mas'udi, dari Abu

Bakar bin Muhammad yang berbunyi lfSJ' e'4t j;; irr:>t'4i
(beliau membalikkon selendangnya, menjadikan yang sebelah kanan
berada di sebelah,trrr). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah dan

Ibnu Khuzaimah, ditambah dengan lafazh: ,flr e jUi.l'1

(menjadikan yang sebelah kiri berada di sebelah kanan).

Tambahan dalam riwayat tersebut dikuatkan dengan riwayat

Abu Daud dari jalur Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Abbad, '*Y W
;;;\i ^:.o ,b |;-\i iYt ,/-\i y,b ,t" ';;;\i lrcemudian dia

menjadikan (ujung) selendangnya yang sebelah knnan di atas
pundalcnya yang kiri, dan (ujung) selendang yang sebelah kiri di atas
pundaknya yang kanan).

Adapun dari jalur Umarah bin Ghaziyah dari Abbad disebutkan,

4t 'Jfr tili ,o>U( '^iiht tp;.;i,, 'ir:r;" oi srr6 ,is,- "22r"? ate) i3l
y.b & tQE (Rasulullah meminta hujon dengan mengenakan kain

yang berwarna hitam, lalu beliau ingin mengambil bagion bawah kain
itu untuk dijadikan bagian atas. Namun tatkala ksin tersebut terasa
berat, beliau membalilcnya di atas pundaknya).

Imam Syafi'i dalam fatwa jadid-nya menganjurkan untuk
membalik selendang sesuai dengan cara yang dilakukan Nabi SAW .

Namun Al Qurthubi mengaku bahwa Imam syaf i dalamfarwa jadid-
nya memilih untuk membalik selendang, bukan merubahnya.
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Sedangakan pendapatnya dalam kitab Al Umm adalab seperti yang
saya sebutkan. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka menyukai
merubah (selendang) saja. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang
disukai lmam Syaf i adalah termasuk tindakan yang lebih hati-hati.

Pendapat dari Abu Hanifah dan sebagian pengikut madzhab
Maliki tidak menyukai hal itu. Sementara jumhur ulama menyukai
agar orang-orang merubah selendang seperti yang dilakukan imam.
Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad dari jalur lain dari Abbad

dengan lafazh, ^;; atlt J?j @an orang-orang merubah [selendangJ

bersama beliau). Sedangkan Al-Lais dan Abu Yusuf berpendapat
bahwa yang merubah selendang hanya untuk imam. Dalam hal ini
Ibnu Al Majisyun mengecualikan kaum wanita, dia berkata, "Tidak
dianjurkan bagi mereka [wanita]."

Secara lahiriah kalimat, ietss '4il (Nabi membalikkan

selendangnya) dipahami bahwa Nabi membalikkan selendangnya
setelah selesai shalat Istisqa', padahal makna sebenarnya bahwa beliau
membalikkan selendangnya ketika meminta hujan. Hal itu disebutkan

Malik dalam riwayatnya yang terdahulu, yt |E;r.'j? 'ort;t Sli
(Beliau merubah selendangnya ketika menghadap kiblat). Sedangkan
dalam riwayat Muslim dari riwayat Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar

bin Muhammad, i,t|t'J?j'Mt',F.'ii-"of t i $ 'n1\ lKetika ingin

berdoa, beliau menghodap kiblat dan merubah selendangnyo).
Adapun riwayat Imam Bukhari yang asli akan disebutkan beberapa
bab kemudian. Sedangkan riwayatnya dari Zuhri dari Abbad

disebutkan, iir::, Jr: x.ir Ee'i ij ,q,t ht oi iui luatra Betiau

berdiri don berdoa kepada AUah dalom keadaan berdiri, kemudian
menghadop kiblat dan meruboh selendongnya). Dengan demikian,
Nabi merubah selendangnya pada waktu khutbah dan hendak berdoa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dari merubatr
selendang dalam shalat Istisqa'. Al Muhallab memastikan, bahwa hal
itu dilakukan untuk menumbuhkan sikap optimis akan berubahnya
keadaan yang sedang dialami. Pendapat Al Muhallab ini dikritik oleh
Ibnu Al Arabi, dia mengatakan bahwa merubah selendang yang
dilakukan Nabi termasuk isyarat antara beliau dengan Tuhannya
(Allah), dimana dikatakan kepada beliau, "Rubqhlah selendangmu,

418 - rATErrL BAARr



supqyo berubah keadaanmu." Dia juga mengatakan bahwa apa yang
dipastikan oleh Al Muhallab perlu adanya dalil. Sedangkan kritik yang
dia lontarkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh perawi-
perawi yang terpercaya (tsiqah) yang diriwayatkan Ad-Daruquthni
dan Al Hakim dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari bapaknya,
dari Jabir. Tapi, dia menegaskan bahwa hadits ini berstatus mursal.
Yang jelas, pendapat ini lebih baik daripada pendapat yang
berdasarkan dugaan.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa Nabi SAW merubah
selendangnya agar tetap di atas pundaknya dan tidak jatuh ketika
beliau mengangkat tangan untuk berdoa, maka hal ini tidak termasuk
perbuatan yang disunahkan dalam setiap kondisi. Tapi pendapat ini
dijawab, bahwa merubah selendang dari satu arah ke arah yang lain
tidak memerlukan selendang tersebut tetap di atas pundak. Untuk itu
memahaminya berdasarkan makna yang pertama adalah lebih baik,
karena mengikuti (Sunnah) lebih utama daripada meninggalkannya
hanya berdasarkan dugaan atau kemungkinan tertentu.

JLfd jilr Ji t'; (keluar menuju tempat shalat untuk

meminta hujan'). Dalam riwayat Imam Zuhri disebutkan dengan

lafazh ,#- ,riure.'fi (keluar bersama orang-orang untuk meminta

hujan/ Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid
tersebut, tidak ada satu lafazh pun yang menjelaskan tentang sebab
mengapa Nabi SAW melakukan Istisqa', tentang sifat perginya Nabi
ke mushalla, dan juga tentang waktu perginya. Semua ini dijelaskan
dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban,

bahwa Aisyah berkata, ,F # *j y lo' .",; ar JlJ,1jJt ,^,6r 13

'16 t*. i {* ,y J'h!rl;- tl'ti- r"$t 'rb|') ,{-:iur'i g:'}t *r'}6
4t d"'Sil u:ar (Para sahabat mengeluh kepoda Rasulullah SAW

korena tidak pernoh turun hujan. Kemudian beliau memerintahkan
untuk menyiapkon mimbor. Lalu mimbar itu diletakkan di tempat
shalat, kemudian beliau menjanjikan kepada para shahabat agar
mereks keluar pada suatu hari yang teloh ditentuksn. Beliau keluar
tatkala terbit matahari kemudian beliau duduk di atas mimbar). (Al
Hadits).
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Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan

lainnya disebutkan jt ,;, b:?i *tF tu {j y it * d, {;
'4t 

e'i, j:dir (Nabi keluar dengan berpakaian sederhana sekali,

merendahkan diri, dan menghorap ridha Allah hingga beliau sampai
di tempat shalat, lalu beliau naik ke mimbar). Sedangkan dalam hadits
Abu Darda' yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Thabrani

disebutkan, 'd t6 ,a gy-Lt'1-;: yht.rp i' 'd r,c;'-j,j.j;t t;,s

*'t y li,r j; ar (Sudah lama hujan tidak turun, maka kami

meminta kepada Nobi SAW untuk memohonkan hujan bagi kami.

Maka Nabi SALY pun pergi (untuk shalqt istisqa). (Al Hadits).

Ibnu Mundzir telah menceritakan tentang perbedaan pendapat di
kalangan para ulama mengenai waktu shalat Istisqa'. Pendapat yang

paling kuat adalah yang mengatakan bahwa tidak ada waktu tertentu
untuk melaksanakan shalat Istisqa'. Inilah yang membedakan antara
shalat Istisqa' dengan shalat Id. Karena meskipun kedua shalat
tersebut memiliki hukum-hukum yang hampir sama, tetapi shalat
Istisqa' berbeda dengan shalat Id karena ia tidak dilakukan pada hari
tertentu.

Lantas, bagaimanakah bila shalat Istisqa' dilaksanakan pada

malam hari? Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Istisqa' hanya

dilakukan pada siang hari seperti shalat Id. Hal ini didasarkan pada

perbuatan Nabi yang mengeraskan suaranya ketika melakukan shalat

lstisqa' di siang hari. Sebab, jika shalat Istisqa' juga dilakukan pada

malam hari, niscaya Nabi tidak akan mengeraskan suaranya pada

waktu siang hari dan akan mengeraskannya pada waktu malam hari,
sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat-shalat sunah.

Ibnu Qudamah mengutip ijma' (kesepakatan) para ulama yang

mengatakan bahwa shalat Istisqa' tidak boleh dilakukan pada waktu-
waktu yang dimakruhkan. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa keluarnya
Nabi SAW menuju tempat shalat untuk melakukan shalat Istisqa' itu
terjadi pada bulan Ramadhan tahun 6 H.

,F) j*j @r" melal$anakon shalat dua rakaat), Dalam

riwayat Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah

disebutkan dengan lafazh,,Fi 4,6U ,iVi @an beliau melaksanakon
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shalat dua rakaol bersqma manu.ria). Dalam riwayat Zuhri yang akan

dijelaskan pada bab "Bagaimana Nabi membalikkan punggungnya"

disebutkan dengan lafazh, ,Fj tl & 'i (Kemudian beliau

melakukan shalat dua rakaat mengimami kami). Hal ini menjadi dalil
bahwa khutbah pada shalat Istisqa' dilaksanakan sebelum shalat sesuai
dengan hadits Aisl,ah dan Ibnu Abbas. Tetapi berdasarkan hadits
Abdullah bin Zaid, Imam Ahmad memberikan penjelasan bahwa
shalat dilakukan terlebih dahulu sebelum khutbah. Demikian pula
halnya dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah

yang berbunyi !6i ,'t o$i A Fi t ,P (kemudian beliau

melakukan shalat dua rakaat mengimami kami tanpa adzon dan
qamat). Adapun pendapat yang kuat menurut golongan Syaf iyah dan
Malikiyah adalah pendapat yang kedua (shalat dahulu kemudian
khutbah). Riwayat dari Ahmad juga berpendapat demikian. Riwayat
Yakhyar menyatakan bahwa sanad hadits Abdullah bin Zaid tidak
mengindikasikan sama sekali mengenai sifat shalat dan bacaannya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan melalui riwayat Ibnu
Abbas, Daruquthni menjelaskan bahwa dalam shalat tersebut
Rasulullah bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali
pada rakaat kedua, dengan membaca surah sabbihisma Rabbika (Atl
A'laa) dan hal staqkq (Al Ghasyiyaly', sama seperti shalat Id. Namun
sanad hadits tersebut masih diperbincangkan. Adapun asal hadits

tersebut dalam kitab Sunan disebutkan dengan lafazh, ,F ) e 'j

f, ,l 
"tat^S 

(kemudian beliau shalat dua rakaat seperti shalat Id).

Secara eksplisit, hal itu dijadikan pegangan oleh Imam Syaf i dengan
mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan takbir pada dua rakaat
tersebut. Sementara Al Fakihi mengutip pendapat Imam Syaf i yang
mensunahkan membaca takbir ketika keluar shalat sebagaimana shalat
Id, dan ini adalah kesalahan dari Al Fakihi. Dalam hal ini ada
kemungkinan untuk menyatukan perbedaan pendapat para perawi
tentang persoalan tersebut pada suatu kesimpulan bahwa Nabi SAW
memulai dengan doa, shalat dua rakaat, kemudian lhutbah. Namun
ada sebagian perawi yang menyebutkan sebagian hadits, begitu juga
perawi yang lainnya. Bahkan ada sebagian mereka yang
mengungkapkan doa dengan khutbah sehingga terjadi perbedaan di
antara mereka.
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Pendapat Ibnu Baththal mengatakan, bahwa riwayat Abu Bakar

bin Muhammad menunjukkan bahwa shalat dilaksanakan terlebih

dahulu daripada khutbah. Pendapat ini lebih kuat dari kedua anaknya,

yaitu AMullah dan Muhammad. Pendapat ini tidak dapat ditangkap

dengan jelas dari konteks riwayat Bukhari dan Muslim lAailahu

a'lam.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah

pendapat yang mengatakan didahulukannya shalat daripada khutbah,

karena itu sesuai dengan kebutuhan.

5. Balas I)endam Tuhan Dengan Menimpakan Kekeringan
Terhadap Hamba-Nya Apabila Hukum-hukum-Nya Dilanggar

Demikian bab yang terdapat dalam riwayat Al Hamawi, tanpa

hadits dan atsar. Ibnu Rasyid berkata, "sepertinya judul ini ada pada

lembaran tersendiri sehingga diabaikan oleh yang lain, sepertinya juga

Imam Bukhari mencantumkan judul ini dengan maksud akan

memasukkan hadits ke dalamnya. Adapun hadits yang cocok untuk
judul di atas adalah hadits Abdullah bin Mas'ud."

6. Shalat Istisqa' di Masjid Jami'

oi I':;- ,tu.; G ,:t g"-- ;S i eri / yt * ; *i *
-, t 'r', . . o '.- - '.t ,
At -U At Jir-t pt ie 1.rti w( o a;)*,,:r ?'i" ,Ft *'t

q ilr il6 .,jl..r' '*;uer, ,qt:/r'.sJi ilr'Jyt U ilw
'dt9,'*t:r i,lut ii.*t y il, Jt" ^)ttJ;' e; i,sc

7s q:At,L6;" yrtY:,'it i6.9,' ';;rt,9t
".ib :)v .rt'> r, ?, *;j tg Gi ,& t') aej r'r
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1013- Dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, bahwa dia

mendengar Anas bin Malik menyebutkan, "Sesungguhnya seorang

lelaki masuk masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang berhadapan

dengan mimbar. Semetara itu, Rasulullah sedang berdiri berkhutbah.

Lelaki tersebut kemudian menghadap Rasulullah sambil berdiri dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak binatang ternak yang binasa

dan perjalanan terputus (karena kemarau panjang). Berdoalah kepada

Allah agar menolong kami'."

Kemudian Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat

kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, berilah kami hujan! Ya

Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan!'"' Anas

berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan atau gumpalan awan

serta apapun juga di langit, padahal tidak ada satu pun rumah antara

kami dan gunung Sala' (yang dapat menghalangi penglihatan)."

Anas berkata lagi, "Tiba-tiba muncul awan dari belakang

gunung Sala' seperti perisai (mula-mula awan tersebut kecil atau

sedikit). Ketika awan tersebut berada di tengah langit, maka

menyebarlah dan kemudian turun hujan."

Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama

enam hari ini. Kemudian ada seorang lelaki masuk (masjid) melalui
pintu yang sama pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah sedang

berdiri untuk berkhutbah. Lelaki itu menghadap beliau sambil berdiri
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dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak harta yang hancur dan
jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah agar Dia menahan
turunnya hujan (yang berlebihan)'."

Anas berkata, "Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya
dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami tetapi tidak
sampai membahayakan kami. Ya Allah, (pindahkanlah) ke dataran
tinggi, perbukitan dan lembah serta hutan'."

Maka hujan pun berhenti, lalu kami keluar dari masjid dan
berjalan di bawah sinar matahari.

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah lelaki itu
orang yang pertama?' Anas menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Keterangan Hadits:

Bab ini mengisyaratkan bahwa keluar ke mushalla (tanah yang
lapang) bukanlah merupakan syarat dalam melaksanakan shalat
Istisqa', karena tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah agar
masyarakat dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak dan mampu
menampung mereka. Hal semacam ini dapat juga dilakukan dalam
sebuah masjid yang besar (masjid agung). Hal ini dapat dimaklumi
mengingat pada masa sekarang banyak sekali masjid-masjid besar
seperti di Mesir dan Syiria, tidak seperti pada zarnan Nabi dimana
pada saat itu tidak ada satu tempat yang dapat menampung orang
banyak. Kemudian setelah itu penyusun kitab membahas persoalan
tentang Man lktafa bi Shalat Al Jumu'ah fr Khutbah Al Istisqa'
(Barangsiapa Cukup dengan Shalat Jum'at dalam Khutbah Istisqa'),
juga bab tentang Al Istisqa'fi Khutbah Al Jumu'aft (lstisqa' dalam
Khutbah Jum'at) yang dengan kedua tema tersebut ia menunjukkan
bahwa jika kejadian tersebut bertepatan dengan hari Jum'at, maka
khutbah dan shalat Istisqa' dapat dimasukkan pada shalat Jum'at.

Hadits-hadits pada ketiga bab tersebut semuanya bersumber
pada Syarik. Hadits pertama diriwayatkan dari Abu Dhamrah, hadits
kedua dari Malik dan hadits ketiga dari Isma'il bin Ja'far, semuanya
dari Syarik. Hadits ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain dari
Anas, seperti akan kami isyaratkan ketika menukil lafazh-lafazh
tambahan hadits yang dimaksud.
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*i'ai (Sesungguhnya seorang letaki). Dalam hadits Anas di

atas, kita tidak menemukan nama orang tersebut. Tetapi dari hadits
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Munah. dapat
ditafsirkan bahwa orang tersebut adalah Ka'ab. Sedangkan menurut
riwayat Al Baihaqi dari jalur Mursilah, dapat diketahui bahwa lelaki
itu adalah Kharijah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr AI Fazari. Akan
tetapi, Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syurahbil bin As-Simth

bahwa ia berkata kepada Ka'ab bin Murrah, at J'y';'* 8:b 6 6"

[ 'jrii *j y it' .,,; r,r Jr-j Ji,y1,E i,Ss ,\iLtj *i y il' ,rp

9' ;rrti ,,Sul ;-u- e'i, 1yi "y ir A,-*r ar l'j)j "wahai Ka'ob,

ceritokanlah kepada ksmi sesuatu dari Rasulullah SALY, dan berhati-
hatilah!" Mako, Ka'ab pun berkata, "Seorang lelaki datang
menghodap Rasulullah, lalu ia berkota, 'Wahai Rasulullah, mintolah
hujon kepada Allah Azza wo Jalla'. Moka, Rasulullah pun
mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, 'Ya Allah, berilah kami
hujan... '. " (Al Hadits). Dari hadits ini, dapat diketahui bahwa lelaki
itu bukanlah Ka'ab bin Murrah.

Dalam salah satu bab mendatang disebutkan sebuah hadits yang

berbunyi, L$, i 'os6 goka, Abu Sufian datang kepadonya).

Berdasarkan hadits ini, maka ada sebagian orang yang berpendapat
bahwa nama orang yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Abu
Sufran bin Harb. Tetapi pendapat ini sangat lemah, karena cerita
tentang Abu Sufyan ini terjadi pada peristiwa yang lain, sebagaimana
yang akan kami jelaskan dalam bab "Jika Kaum Musyrikin Meminta
Bantuan kepada Kaum Muslimin".

Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at, telah dijelaskan
sebuatr riwayat dari Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas yang berbunyi,

*\, e lt J'y|Ei Pj y in',-& itt J?: -y ,b"ai,;At,avi
"47i g z;JJJn -?7'*1; *t (Kekeringan telah menimpa manusia

pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah
pado hari Jum'at, seorang Arob badui berdiri...). Sedangkan dalam

riwayat Yahya bin Sa'id dari Anas disebutkan , tllilr Jrni q'Crt?i hj Gi
(Seorang laki-loki dari suku badui datang...).
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Adapun dalam riwayat Tsabit dalam bab "Berdoa ketika Huian

Turun dengan Deras" dari Anas disebutkan, '?6 .J.,6r iui (maktt

orang-orang berdiri dan berteria*). Riwayat ini tidak be*entangan

dengan riwayat di atas, karena kemungkinan bahwa mereka meminta

Rasulullah 
-agar 

mendoakan mereka- setelah orang Arab badui itu
meminta kepada beliau; atau kemungkinan juga bahwa orang tersebut

dinisbatkan kepada mereka karena adanya kesamaan keinginan

mereka dengan permintaan orang tersebut, yaitu meminta Nabi agar

mendoakan mereka. Dd*l riwayat T:"!ij yang diriwayatkan Imam

Ahmad disebutkan, .te'j-.Jt fi ',-g Ju 5l (ketiko sebagian orang-

orong yang hadir di masjid itu mengatakan), dimana riwayat ini
menguatkan kemungkinan yang pertama (mereka meminta Rasulullah

-agar 
mendoakan mereka- setelah orang Arab badui itu merninta

kepada beliau).

nlt 6vs irri .rrr 'g, (melalui pintu yang berhadapan dengan

mimbar). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan dengan lafaz}l.,

,tair 7:t'* o'€ :6.i (dori pintu yang berhcdapan dengan Darul

Qadha). Sebagian orang menafsirkan bahwa Darul Qadha' adalah

Darul Imarah (kantor pemerintahan). Tetapi penafsiran ini tidak
benar, karena yang dimaksud dengan Darul Qadha' adalah rumah

milik Umar bin l(haththab yang dijual untuk membayar hutangnya.

Oleh karena itu, maka rumah ini dinamakan dengan Darul Qadha'
atau rumah untuk membayar hutang.

Hal ini disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar beserta sanad-nya

hingga Ibnu Umar. Umar bin Syabah menyebutkan dalam kitab
Akhbar Al Madinah dari Abu Ghassan Al Madani; aku mendengar

Ibnu Abi Fudaik dari pamannya, ia mengatakan bahwa dahulu Darul

Qadha'adalah milik Umar. Lalu beliau memerintahkan Abdullah dan

Hafshah untuk menjualnya jika beliau wafat untuk melunasi utangnya.

Lalu mereka menjualnya kepada Muawiyah, maka sejak saat itu
dinamakan Darul Qadha'(wisma atau rumah pelunasan). Ibnu Abi
Fudaik berkata: aku mendengar pamanku berkata, "Sesungguhnya

tempat itu dinamakan Daru Qadha'id-Dain (wisma pelunasan

utang)." Dia juga mengatakan, pamanku telah mengabarkan kepadaku

bahwa khaukhah (pintu kecil) yang terletak di arah Darul Qadha'
bagian barat masjid adalah khaukhah Abu Bakar yang disebutkan oleh
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beliau SAW dalam sabdanya, f gi zt'.- [l,b'ti +lar 4 ,s* :
(tidak disisakan di masjid ini satu pun khaukhoh kecuali kheukhah
Abu Bakor). Lalu tempat ini menjadi milik Marwan, pemimpin di
Madinah saat itu. Barangkali ini pula yang menjadi dasar asumsi
mereka yang mengatakan bahwa Darul Qadha' itu adalah Darul
Imarah (kantor pemerintahan), sehingga pandangan tersebut tidak
salah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Al Mothali 'serta
yang lainnya.

Tentang nama tersebut, ada pendapat lain yang diriw'ayatkan
Umar bin Syabah dalam kitab Akhbaar Al Madinah dari Abu Ghassan
Al Madani, dari Abdul Aziz bin Imran dari Rasyid bin Hafsh, dari
Ummu Al Hakam binti Abdullah, dari bibinya (Sahlah binti Ashim).
Ia berkata, "Dahulu Darul Qadha' adalah milik Abdurrahman bin
Auf, karena Abdurrahman bin Auf mengasingkan diri kepadanya pada
saat berlangsungnya musyawarah pemilihan khalifah pengganti Umar,
hingga akhirnya diambil keputusan (qadha) mengenai urusan tersebut.
Kemudian anak-anak Abdunahman menjual tempat itu kepada
Muawiyah bin Abu Sufuan." Abdul Aziz berkata, "Dahulu di tempat
itu terdapat diwan (tempat mengajar tulis baca 

-penerj) 
dan boitul

maal, kemudian diubah oleh As-Saffah menjadi halaman masjid."

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat Tsabit dari Anas,
"Sungguh aku berdiri di dekat mimbar". Keterangan ini memberi
masukan tentang akurasi riwayat beliau terhadap kisah tersebut, sebab
ia berada pada jarak yang sangat dekat. Oleh sebab itu, tidak ada di
antara mereka yang menukil riwayat ini menyebutkan dengan lengkap
seperti yang dikutip oleh beliau.

',+\;- ii| lberdiri untuk berkhutbah). Dalam riwayat Qatadah

yang terdapat pada bab adab (etika) ditambah dengan lafazh, C-lrir,

(di Madinah).

lr',Syt [ 'jff (Wahai Rasulullah). Lafazh ini menunjukkan

bahwa si pemohon adalah seorang muslim. Oleh karena itu, tidak
benar jika ada yang berpendapat bahwa si pemohon tersebut adalatr
Abu Sufran, karena pada saat pertanyaan mengenai istisqa' itu
dilontarkan Abu Sufran belum menjadi muslim,. sebagaimana akan
dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud.
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jry-lr 'Sirfuun-harta telah binaso). Dalam riwayat Karimah

dan Abu Dzar dari Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, €t?t
(binatang-binatang ternak)" Inilah yang dimaksud dengan harta pada

hadits di atas.

Dalam pernbahasan tentang Jumu'ah (Shalat Jum'at)

disebutkan , Ltil, 'dI6 lKura' telah binasa). Kura' adalah kuda serta

hewan lairmya

Kemudian dalam riwayat Yahya bin Said 
;seb.agaimana 

akan

dijelaskan nanti- disebutkan dengan lafazh, ,igft Cfii ,o*U"it U3lii

i6r afi (binatang ternoh harta benda, dan manusia binasa]. !

Maksudny4 tidak ditemukan lagi makanan yang menjadi sumber

kehidupan mereka akibat tidak turunnya hujan.

.1i-rr 'earAq (dan iolan-ialan (perialanan) terputus).

Maksudnya adalah bahwa unta-unta yang ada pada saat itu tidak
mampu lagi rmtuk melakukan perjalanan, karena kurangnya makanan

yang tersedia, atau karena ia tidak menemukan rumput yang dimakan

dalam perjalanannya untuk menambah tenaga. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah, masyarakat mengalami

kekurangan bahan makanan yang dapat drj"al dan dibeli di pasar.

Dalam riwayat Qatadah dari Anas disebutkan dengan lafazh, 'F 'Wi

(sedikit turun hujan). Sedangkan dalam riwayat Tsabit ditambah

dengan lataztr"'yr.J,Jrr c:'/;tj {dan pohon-pohon memerah). Ungkapan

ini berbentuk mojoz (kiasan) yang berarti bahwa daun-daun mengering

karena kurangnya siraman air. Atau daun-daun itu berguguran

sehingga pepohonan hanya bagaikan tiang-tiang kayu tanpa dedaunan.

Kemudian dalarn riwayat Imam Ahmad disebutkan, ,l;1i

;o\\ gan bumi telah tondus). Ada kemungkiran semua lafazh yang

berbeda tersebut memang diucapkan oleh si pemohon. Tetapi ada juga

kemungkinan bahwa si pemohon itu hanya rnengucapkan satu lafazh,
dan setelah itu para perawi meriwayatkannya secara maknawi. Oleh

karena itq meskipun berbeda tidak dapat dikatakan bahwa lafazh-
lafazh tersebut adalah salah.
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1U, 7\A $eraoahh kepatla Allah agar Dio menurunkan

hujan kepada kami). Kata C-*- boleh dibaca yughitsu yang berasal

dari kata ighaatsah (memberi pertolongan), dan boleh juga dibaca
yaghaitsu yang berasal dari kata ghaits (hujan). Bacaan yang pertama

diperkuat oleh riwayat Ismail bin Ja'far yang menyebutkan, ti:ti'&$i
(Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami).

:-i- e,j (Kemudion Rasulullah mengangkor kedua tangtrnnya).

Pada riwayat Said dari Yahya bin Said, Imam Nasa'i menambahkan

dengan lafazh, t'iU *') qlt i,rr .,Ii a' 'Jh 
e &j;^r-i b$t €tj @on

para sahabat mengangkat tangan mereka bersama Rasulullah SAW
sambil berdoa). Sedangkan pada riwayat Syarik, beliau menambahkan

dengan lafazh, f t;t, geiajor dengan mukanya). Sedangkan dalam

riwayat Ibnu Khuzaimah dari Hamid dari Anas terdapat tambahan, .rL
yi eE 'c.J-\ 6ehingga aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi).

Dalam bab "shalat Jum'at" telah disebutkan dengan lafazh i_U_'8
b3j (Maka Nabi mengulurkon kedua tangannya dan berdoa). Dalam

riwayat Qatadah pada pembahasan tentang Adab ditambahkan dengan

lafazh,:A, jl-'yi lOon beliau melihat ke langit).

9' lill' (Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami). Dalam

riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW mengulang kalimat ini
hingga tiga kali. Sementara dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan
dua kali. Namun berpegang dengan riwayat yang memiliki tambahan
adalah lebih baik. Riwayat yang menyebutkan sebanyak tiga kali
diperkuat oleh riwayat terdahulu dalam pembahasan tentang ilmu,
bahwa Nabi SAW apabila berdoa, beliau mengulangi hingga tiga kali.

q!6'-,, i maksudnya awan yang berkumpul (tebal), sedangkan

maksud -tj liadalah awan yang berpencar.

* lt (tidak ada sesuatr.r) Maksudnya tidak ada sesuatu yang

menjadi tanda akan turunnya hujan, seperti angin dan lainnya.
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Sala' adalah nama gunung yang terkenal di Madinah.

,r: 11 

", 

Qlari bangunon atou rumah) Maksud kalimat ini

adalah, tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan. Artinya,
awan sama sekali tidak ada bukan karena tertutup oleh bangunan

rumah dan lainnya.

Riwayat Tsabit dalam pembahasan tentang "tanda-tanda

kenabian" menyebutkan, bahwa Anas berkata, 7E1t -.Y ,t;1.1r by1

(Sungguh langit sangat jernih bagaikan kaca). Hal ini juga

mengisyaratkan tidak adanya awan.

!)t't q'6b (tampak owan dari baliknya), yakni dari belakang

gunung Sala' seakan-akan muncul dari permukaan laut, karena letak
gunung Sala' di depan laut.

/'3t e $eperti tameng atou perisai), yakni bulat. Namun

tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa awan itu sebesar tameng,

karena dalam riwayat Hafsh bin Ubaidillah disebutkan, $ 
"z;.t;,;,>|Xi

W pi U\ ;.Ut $; (maka muncullah awon seperti kaki burung dan

saya melihat kepadanya). Hal ini menunjukkan bahwa pada mulanya

awan itu kecil (kemudian semakin besar). Dalam riwayat Ishaq

disebutkan, iry' J6( ,+t;,-St ')ti tt (sehingga awan datang

bergumpal-gumpal seperti gunung) karena banyaknya. Dalam riwayat

ini disebutkan, t,J, ,* 316iJ" ]Wr $-f, u!; :* C Jf i 'i
(Kemudian beliau belum turun dari mimbarnyo sehingga kami melihot
air hujan menetes dari jenggot beliau).Ini menunjukkan bahwa atap

masjid bocor karena terbuat dari pelepah kurma.

o'Fr lCl.Jr '*:'7 tLli lkettka berada di pertengahan langit,

maka awan itu berpencar). Hal ini menunjukkan bahwa awan itu tetap

dalam keadaan bulat hingga sampai di pertengahan langit lalu
melebar. Sepertinya, kondisi itu berguna untuk meratakan air hujan ke

permukaan bumi.

(:, ,^l3tr V:"1,6 $ami tidak melihat matahari selama sepekon),

ini merupakan kinayah (kiasan) turunnya hujan secara terus-menerus
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sehingga matahari tidak tampak. Namun kondisi seperti ini berlaku
pada sebagian besar keadaan, karena terkadang hujan turun dan
matahari bersinar sebagaimana biasanya. Terkadang pula matahari
tertutup oleh awan meski tidak turun hujan. Hal itu lebih dijelaskan

secara tegas dalam riwayat Ishaq berikut dengan lafazh, U,S U"t;-tl|:i

,s?\i t;;ir ,r- * firr riir y ,1't yt 4't (Hujan pun turun

kepada kami pado hari itu, keesokan harinya, keesokan harinya lagi,
dan hari berikutnya hingga Jum'at berikutnya).

Dalam kebanyakan riwayat disebutkan dengan kata & (Sabtu),

yakni salah satu nama hari, maksudnya adalah sepekan. Ini merupakan
pemberian nama sesuatu dengan menyebutkan sebagiannya, seperti
dikatakan satu Jum'at [dengan maksud sepekan]. Penulis kitab An-
Nihayah berkata, "Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah sebagian
waktu." Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa lafazh "sobt" berarti
dari Sabtu ke Sabtu berikutnya, yakni satu Jum'at. Al Muhib Ath-
Thabari mengatakan hal serupa seraya menambahkan bahwa dalam
lafazh ini terdapat makna majaz, sebab hari Sabtu bukanlah permulaan
dan akhir hujan.

Anas mengatakan demikian, karena ia adalah seorang Anshar
yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, sehingga
mereka banyak menggunakan istilah-istilah yang dipakai orang-orang
Yahudi. Mereka mengatakan satu pekan dengan satu Sabtu, karena
Sabtu merupakan hari paling mulia menurut mereka, sebagaimana
halnya hari Jum'at menurut kaum muslimin. An-Nawawi mengikuti
yang lainnya seperti Tsabit yang meriwayatkan dalam kitab Ad-
Dala'il, bahwa yang dimaksud dengan lafazh"sabt" adalah sebagian

waktu. Adapun riwayat Ad-Dawudi menyebutkan dengan lafazh L
(enam hari), dan ini merupakan tashif (perubahan huruf dalam satu
kata ketika meriwayatkan hadits).

Perkataan An-Nawawi ditanggapi, bahwa riwayat dengan lafazh

L lenam hari) tidak hanya dinukil oleh Ad-Dawudi, bahkan lafazh

serupa tercantum pula dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli.
Demikian juga Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad-Darawardi,
dari Syarik. Keterangan serupa dinukil pula oleh Imam Ahmad
melalui riwayat Tsabit dari Anas. Seakan-akan mereka yang

FATHI'L BAARI - 431



menganggap lafazh L lenam hori) merupakan perubahan dari kata

& (SuUtr) berpendapat demikian, karena cukup musykil baginya

untuk menyatukan antara lafazh sittan (enam hari) dengan lafazh
sab'an (tujuh hari). Padahal sesungguhnya kedua lafazh itu masih
dapat dikompromikan, bahwa maksud riwayat yang menyebutkan
enam hari adalah enam hari yang sempurna, sedangkan riwayat yang

menyebutkan 'tujuh hari' maka ia menambahkan setengah hari pada

Jum'at pertama dan setengah hari pada Jum'at kedua.

Dalam riwayat Malik dari Syarik disebutkan, ii * 'q €P
'a61* 

lKomi diberi hujan sejak hari Jum'at hingga Jum'at berikutnya).

Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan , "oi!. ljrO (Hujan

terus turun selama satu Jum ar). Kemudian dalam d,*.uyu,- Abdus dan

Al Qabisi seperti disebutkan Al Qadhi lyadh, tEG Jtii- r.S t{" lSatu

sabtu sama dengan satu Jum'at). Adapun mereka yang menisbatkan
riwayat ini kepada Abu Dzar telah mengalami kekeliruan. Dalam

riwayat Qatadah disebutkan, $jt Ji',ry l:i ty u.i t# (Maka

kami diberi hujan hingga hampir-hampir kami tidak sampai ke

rumah-rumah kami), yakni karena derasnya hujan tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang Jum'at

melalui jalur lain dengan lafazh, gp Et ,r- trit',-p'f *t;l (kami

keluar bergelut dengan hujan hingga sampoi ke rumah kami). Dalam

riwayat Imam Muslim melalui riwayat Tsabit disebutkan, ,? Vp;6

tift ';y-'ot * * 
'ylt 

|,>'-1'; 6aka turunlah hujan kepada kami

hinggo komi melihot seseorang merasa cemos untuk mendatangi
keluarganya). Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Humaid

disebutkan, dhi Jt L*r,1rtur ljljr ir:lr p( p lutngga seorans

pemuda yang tempot tinggalnya dekat dari masjid merosa cemas

untuk kembali kepada keluarganya). Imam Bukhari meriwayatkan

pula dalam kitab Adab (Tata Krama) melalui jalur Qatadan, lir- ;V

iilt +';t; (Hingga selokan-selokan di Madinah penuh

[mengalirkanJ air).
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#t F, u1 vUr' u.t',t h:'yt t gemuaian ada seorang

lelaki masuk (masjid) melalui pintu yong sama pada Jum'ot

berikutnya). Kata "Sn; aAu kalimat tersebut menunjukkan bahwa

lelaki yang masuk pada hari Jum'at berikutnya bukan laki-laki yang

masuk pada hari Jum'at yang sebelumnya. Sebab apabila kata nakirah

(indefinit) pada lafazh ,yt diulang kembali, maka hal itu
menunjukkan arti bilangan yang lebih dari satu. Pada bagian akhir

hadits disebutkan, r 'jri {S\ut Sq}r 
'}1 

!.6 
'i.',;1 Uu :U-}'Jrs

qt\1 6yarik berkata, aku bertanya kepada Anas, "Apakah ia lakiJaki

yang pertama?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu"). Hal ini
menunjukkan bahwa Anas tidak tegas dalam menyatakan bahwa laki-
laki yang kedua bukan laki-laki yang pertama. Maka, kaidah yang

disebutkan tadi hanya berlaku dalam sebagian besar keadaan. sebab

Anas termasuk salah seorang ahli bahasa Arab.

Dalam riwayat Ishaq dari Anas disebutkan, i:P')i Selr U.i iul
(Maka lakiJaki tersebut berdiri atau selain dia). Demikian pula
disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam pembahasan tentang Adab
(tata krama). Dalam pembahasan tentang Jum'at disebutkan seperti itu
melalui jalur yang lain. Semua ini menunjukkan bahwa beliau (Anas)

ragu dalam hal tersebut. Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan,

:t'J?'t S- i,:ul ,y}t G6 (Maka laki-taki tersebut datang dan berkata,

" Wahai Rasulullah... ").

Abu Awanah meriwayatkan hadits yang serupa melalui jalur

Hafsh, dari Anas dengan lafazh, ui ir7li |il5 *8 t;; p A)d

,s'?\i t';l;ir (Hujan terus-menerus mengguyur knmi hingga dotang

lakiJaki badui tersebut pada Jum'at yang lain fberikutnyafi. Asal

riwayat ini terdapat dalam Shahih Muslim. Semua ini menunjukkan
bahwa laki-laki yang pertama dan yang kedua adalah orang yang

sama. Barangkali Anas mengingatnya setelah sebelumnya beliau lupa,

atau sebaliknya. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Al Baihaqi
dalam kitab Ad-Dala'il melalui jalur Yazid bahwa Ubaid As-Sulami

berkata, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk, beliau
didatangi oleh utusan bani Fazarah, di antara mereka terdapat Kharijah
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bin Hishn (saudara laki-laki Uyainah). Mereka datang dengan

mengendarai unta-unta yang kurus. Lalu mereka berkata, Jj4U- 1jui
r{d !i '8" vl I ii iir (Wahai Rasulullah, berdaalah untuk komi!

kepoda Tuhanmu ogar menolong (menurunkan hujon kepada)
kami.")." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut, dimana di

dalamnya disebutkan, 'dti u*;'jJ;tj ,;{;Ja.e3J$ fi.Siti 'U-tii

"rGtr & glrj,cjJ' 9l ii,ilr ..-,rii [i1, i (Ya Allah, siramitah

tonoh-Mu dan hewan-Mu dan seborkanlah keberkahan-Mu- Ya Allah,
siramilah komi dengan hujan yong baih yang menyuburkon
(menumbuhkan tumbuhan), merato luas, cepat [berhentiJ tidak lama,
bermanfaot dan tidok membahayalan. Ya Allah, [turunkanlahJ hujan
yang membawo rahmat dan bulean hujan yang membawa molapelaka,
Ya Allah, turunknnlah hujan kepada kami dan menangkanlah kami

atas musuh-musuh). Lalu disebutkan pula, q:A, ,f.€; U,irri:ti jri
i. -

161 4 *t #t ,F.'ti cqGL lt :i (Beliau berksta, "Tidak!

Demi Allah, komi tidak melihat owan sedikitpun di langit, dan tidak
oda bangunan ontara masjid dengan gunung Sala."). Selanjutnya
beliau menyebutkan keterangan yang sama seperti hadits Anas, Ialu

dikatakan, jr3lli ,*i^ :A ,#- oi lJi, rfr gi- p'), Ss (Maka

laki-laki tersebut -yakni yang datang memohon kepada beliau SAW
agor meminta hujan untuk mereks- berkata, "Harta benda telah
binasa."). Demikian yang terdapat dalam kitab Ad-Dala'il. Secara

lahiriah yang mengajukan permohonan adalah Kharijah, karena ia
adalah pemimpin utusan itu. Oleh karena itu namanya disebutkan di
antara utusan tersebut. Wallahu a'lam. Riwayat ini telah menerangkan
sifat (cara) doa yang dimaksud serta waktu terjadinya peristiwa
tersebut.

';5t 
#ri Jrlitr *3j; lnarta benda relah binasa dan jalan-

jalan terputus). Yakni disebabkan oleh sesuatu yang berbeda dengan
penyebab pertama. Maksudnya, air yang melimpah telah merusak
tempat penggembalaan sehingga hewan ternak banyak yang mati
akibat tidak adanya tempat untuk merumput, atau akibat tidak ada
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tempat berlindung dari siraman hujan yang deras. Hal ini
diindikasikan oleh lafazh yang terdapat dalam riwayat Sa'id dari

Syarik yang diriwayatkan An-Nasa'i, ,t:l a.'ji 'y (karena banyak

[melimpahJnya air). Adapun maksud terputusnya jalan-jalan adalah

tidak dapat dilalui akibat banyaknya air. Dalam riwayat Humaid yang

dikutip lbnu Khuzaimah disebutkan, i,;t}' o^?b (Orang-orang yang

sedang mengadakan perjalanan tertahan). Sedangkan dalam riwayat

Malik dari Syarik disebu&an, o"-At ,*r4i (Rumah-rumoh roboh).

Sementara riwayat Ishak menyebutkan, Jr;lt'61t l,"J' i6 (Bangunan

telah roboh dan harta benda pun tenggelam).

6+ iitr ii6 (berdoalah kepada Allah agar menahannya)Kata

ganti "nya" kembali kepada hujan, awan atau langit. Bangsa Arab
terkadang menggunakan kata "langit" untuk mengungkapkan hujan.

Tersebut dalam riwayat Sa'id dari Syarik, o3t (e 'q-;si (agar

menahon air dari kami). Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Tsabit

disebutkan, & W';-;:i llgar mengangkatnya dari komi). Sementara

disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam pembahasan tentang Adab

(tata krama) ,tr- t#i-il '9, 
7\v @erdoaloh kepada Atlah

agar menahannya [hujanJ dari kami." Maka, beliau SAW tertawa).

Dalam riwayat Tsabit disebutkan, '# (maka beliau tersenyum).

Ditambahkan dalam riwayat Humaid, ili jr Jla e;p (karenajr
cepotrrya anak cucu Adam merasa bosan).

qt? ';4, (Ya Allah, di sekitar kami). Sebagian lafazh dalam

kalimat ini tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya

berbunyi: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Maksudnya,
hindarkanlah hujan dari bangunan serta perumahan.

tlb \i (dan jangan atas teami). Kalimat ini merupakan

penjelasan maksud kalimat "di sekitar kami". Sebab kalimat "di
sekitar kamf' mencakup jalan-jalan yang ada di sekitar mereka, maka

kalimat "dan jangan atos kami" dimaksudkan agar hujan tersebut

tidak diturunkan di jalan-jalan sekitar mereka.
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Ath-Thaibi mengatakan, masuknya kata penghubung waw (dan)
dalam kalimat "di sekilar komi dan jangon atas kumi" memiliki
makna yang sangat penting. Sebab apabila kata ini dihilangkan, maka
seakan-akan beliau SAW memohon hujan untuk bukit-bukit serta apa
yang disebutkan bersamanya. Sedangkan dengan disebutkannya kata
penghubung wctw (dan) memberi makna bahwa apa yang disebutkan
itu bukanlah menjadi maksud utama, tetapi untuk menghindarkan diri
dari bahaya hujan. Maka kata penghubung waw (dan) di sini tidak
hanya berfungsi sebagai kata penghubung, tetapi berfungsi sebagai
ta'lil (menyebutkan alasan). Hal ini sama seperti ungkapan, "Orang
merdeka mengalami kelaparan dan tidak makan hasil susuannya". Di
sini lapar bukan menjadi maksud utama, tetapi lebih merupakan
halangan menyusui untuk mendapatkan upah, dikarenakan mereka
membenci hal itu.

ilil' ,J, '4lr lYa Allah, di atas bukit-bukit pasir). Ini juga

merupakan maksud lafazh "di sekitar ksmi." Ibnu Al Barqi berkata,
"Al Aakaam adalah bukit pasir". Ad-Dawudi berkata, "Ia lebih besar
daripada bukit pasir." Al Qazzaz berkata, "Ia terdiri dari satu batu,"
dan ini adalah perkataan Al lGalil. Sementara Al I(haththabi berkata,
"Ia adalah bukit yang besar." Ada pula yang mengatakan, bahwa ia
adalah bukit kecil. Sebagian mengatakan, ia adalah sesuatu di atas
bumi yang agak tinggi. Lalu ada pula yang mengatakan, bahwa Al
Aakaam lebih tinggi daripada bukit. Namun ada yang mengatakan, ia
lebih rendah daripada bukit.

?r$tj (dan bukit-bukit). Al Qazzazberkata, "Ia (Zhirab) adalah

gunung yang rendah." Sementara AI Jauhari berkata, "Ia adalah bukit
yang kecil."

a'-:\\ti (dan lembahJembah) Dalam riwayat Imam Malik

disebutkan,i-:\'lt )tA. Oi dalam lembah). Maksudnya, di tempat yang

dapat menampung air untuk diambil manfaatnya oleh manusia.

'&hit'6 (maka hujan berhenti), yakni langit atau awan yang

menurunkan hujan telah berhenti. Maksudnya, hujan tidak lagi turun

di atas kota Madinah. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, cjqiti
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yJ*J, aft. :A"!, ,f (Makn huiun itu keluar duri Ivladinah

sebogaimana paknian ditanggolkan dori orong yang memokainya).

Sementara dalam riwayat Syarik disebutkan , lt l?:|g, bt 1l'g b
qf il c'; 6 & qt;A OV dJ,n. at-j ^)b 

a' ,Jr, {Dan ridoktah

nasulillah SAW mengucapkan prrko,ronnyo itu melainkan awan
bercerai-berai hingga lami tidak melihat sedikitpun awon lersebut).
Maksudnya, di Madinah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Hafsh

dikatakan, 
"jd t 

yit '^fi? 'Op-'qt;1 c:-i,'.tai 6ungguh aku

melihat awon bercerai-berai bagaikan tonoh luas yang dilipat)-
Kemudian dalam riwayat Qatadah yang dikutip oleh Imam Bukhari

disebutkan , \s -,;.tflr .pi.si- 
'oip-$Y] 

V-'g-,.+aLJr'd-\'ru
f"lt *1 'pJ- lSungguh oku melihat owan berpencar ke kiri dan ke

kanan dan seraya menurunksn hujan *yakni kepadct penduduk di
sekitar Madinah- dan tidak menurunkan hujan kepada penduduk
Madinah). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam pembahasan

tenang Adab [etika], ?ot d-i- -dontj5- f-1, f LW"'qAt t*t
o1e5 a;Vls y 6\3 (Maka owon menyingkir dari Madinah 

-seraya
ditambahkan- Allah memperlihatkan kepada mereka knromqh dan
kemakbulan doa Nabi-Nya). Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari

Tsabit dari Anas, '# li zS-t;lt'SV WL.tlrt :i|k ,si- ,>LliSe
. . t.

fyli ,p qp :"lt jl'ciFi tF :-fu,(Matra (awan) tersinskop

lalu menurunkan hujan di sekitor Madinah dan tidak menurunkan
hujon di Modinah meski hanya setetes. Alu melihat ke Madinah, dan
sungguh ia bagaikan mahkota [dikelilingi hujanfi. Dalam riwayat

Imam Ahmad melalui jalur ini disebu&an , .-l"..l)t'U U\:t3O'i t't't-

trl C €g & (Mako bergeraHah swan yang ada di atas kepala

kami hingga seakan-aksn lcami berada dalam mahkota firami
dilelilingi oleh hujan).

Iklil adalah sesuatu yang dikelilingi semua pinggirannya, namun
lebih masyhur digunakan untuk sesuatu yang diletakkan di kepala dan
banyak digunakan oleh para raja [mahkota]. Lalu dalam riwayat Ishaq
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dari Anas disebutkan , & '*:li ft v';:..1, 4 9tS Ji :y.'J5- ti
yf,t ,y e b-yt osb (TidaHoh beliau SAW mengisyaratkan

dengan langannya ke sualu bogian dari owan melainkan owon
tersebut tersingkap hingga jadilah Madinah bagaikan Jaubah).
Adapun jaubah adalah lubang bulat dan besar. Maksudnya adalah,
bagian langit yang bersih dari awan. Al Khaththabi mengatakan
bahwa yang dimaksud jaubah di sini adalah perisai. Sementara Ibnu
Al Manayyar membacanya dengan lafazh, jaunah yang berarti
matahari yang tampak dari celah-celah awan. Akan tetapi Al Qadhi
Iyadh menegaskan bahwa yang membaca dengan lafazh jaunah telah
melakukan perubahan lafazh-

Dalam riwayat Ishaq ditambahkan, f*i -it$ S)rr 4:t'jt')r-'1
(Dan lembah -lembah Qanat- dibanjiri air sampoi sebulan). Qanat
adalah salah satu tanah pertanian yang terletak di salah satu bagian
Uhud, sedangkan lembah Qanat adalah salah satu lembah yang
terkenal di Madinah. Demikian menurut Al Hazimi. Muhammad bin
Al Hasan Al Makhzumi menyebutkan dalam kitab Akhbar Al
Madinah dengan sanad-nya bahwa yang pertama kali memberi nama
lembah Qanat adalah Al Yamani (seorang yang berasal dari Yaman)
ketika ia datang ke Yatsrib (Madinah) sebelum Islam.

Dalam pembahasan tentang Jum'at melalui jalur ini disebutkan,

afi g;:rjr jt-i (dan lembah Qanat dibanjiri air). Lalu huruf akhir

pada lafazh "qonaot" diberi harakat dhammah 1ir.i; atas dasar bahwa

Qanat adalah nama bagi lembah tersebut. Saya membaca tulisan
tangan Ar-Ridha Asy-Syathibi, ia berkata, "Para fuqaha membaca

lafazh qanaat dengan harakat fathah pada huruf akhirnya (irif.

Mereka mengira bahwa maknanya adalah selokan atau saluran air,
padahal sesungguhnya tidaklah demikian." Apa yang beliau sebutkan
ini telah ditegaskan pula oleh salah seorang pensyarah Shahih
Bukhori, lalu ia berkata, "Lafazh tersebut dalam konteks tasybih
(permisalan), yakni lembah itu mengalirkan air seperti selokan atau

saluran air."
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Adapun lafazhyang tercantum dalam riwayat tersebut adalah, 1!

iJlu, ai,t- lMetainlun ia bercerita tenteng hujan yang deras). Hal

ini menunjukkan bahwa hujan terus turun di sekitar Madinah. Dari
sini bisa timbul kemusykilan, karena perkataan orang yang
mengajukan permohonan (agar Allah menghentikan hujan) "Harta
telah binasa dan jalan-jalan lerputus" belum tercapai sebagaimana
mestinya. Namun hal ini mungkin dijelaskan bahwa maksudnya hujan
terus turun di sekitar Madinah, di bukit-bukit pasir, bukirbukit kecil
serta dalam lembah, bukan di jalan-jalan yang dilalui orang untuk
bepergian. Adanya hujan pada sebagian tempat --dan tidak pada

sebagian yang lain- sering terjadi, meski kedua tempat itu
berdampingan. Apabila hal itu mungkin terjadi, maka tidak mustahil
bila ditemukan tempat-tempat untuk hewan temak merumput dan
tidak terpengaruh oleh turunnya hujan. Dengan demikian hilanglah
kemusykilan tersebut.

Pelaiaran vang danat diambil

l. Bolehnya berbicara dengan khatib saat khutbah berlangsung
karena suatu kebutuhan.

2. Berdiri saat khutbah, dan khutbah tidak terputus karena
berbicara atau karena hujan.

3. Bolehnya satu orang mewakili kepentingan umum. Hanya saja
hal ini tidak dilakukan oleh pembesar sahabat, karena mereka
mengambil sikap pasrah atas kehendak Allah serta tidak mau
mengajukan permohonan. Seperti perkataan Anas, "Kami sangat

senang bila ada orang dari pedalaman yang bertanya kepada
Rasulullah SAW'.

4. Memohon didoakan oleh orang yang memiliki kebaikan serta

orang yang diharapkan permohonannya akan terkabulkan, dan

bagi orang yang diminta agar memenuhinya.

5. Di antara etika saat mohon didoakan adalah menyebutkan
kondisi yang ada agar membuat hati tersentuh, sehingga
semakin mantap dalam memohon pertolongan dan
mengharapkan terkabulnya doa.

6. Mengulangi doa sebanyak tiga kali.
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7.

8.

Boleh memasukkan doa istisqa' (mohon hujan) dalam doa
khutbah Jum'at, serta melakukannya di atas mimbar tanpa
merubah posisi dan tanpa menghadapkan wajah ke kiblat.

Cukup melakukan shalat Jum'at tanpa melakukan shalat Istisqa'
(memohon hujan). Namun konteks hadits ini tidak
mengindikasikan bahwa beliau SAW berniat shalat Istisqa'
bersama shalat Jum'at.

Salah satu tanda kenabian, adalah Allah SWT mengabulkan doa
Nabi-Nya, baik ketika meminta diturunkan hujan maupun saat
mohon hujan dihentikan, serta patuhnya awan terhadap perintah
Nabi SAW meski sekedar dengan isyarat beliau.

Adab dalam berdoa, dimana beliau SAW tidak berdoa agar
hujan dihentikan seluruhnya, karena adanya kemungkinan hujan
itu masih dibutuhkan. Oleh sebab itu, beliau SAW mengucapkan
doa yang dapat menghindarkan bahaya tapi masih
mendatangkan kebaikan (maslahat). Kesimpulannya, bahwa
seseorang yang diberi nikmat oleh Allah SWT tidak pantas utuk
bersikap murka karena adanya dampak buruk yang
timbulkannya. Bahkan, seharusnya ia memohon kepada Allah
untuk menghilangkan dampak tersebut dan tetap memberikan
manfaat yang ada.

Berdoa supaya dihindarkan dari kemudharatan tidaklah
menafikan sifat tawakal, akan tetapi yang lebih utama adalah
pasrahr terhadap ketentuan Allah SWT; sebab beliau SAW
mengetahui kekeringan yang menimpa mereka, nzunun beliau
tidak memohon kepada Allah SWT untuk menghilangkannya
sebagai wujud sikap tawakal kepada-Nya. Kemudian sikap
beliau SAW yang memenuhi permohonan mereka untuk berdoa
kepada Allah SWT adalah untuk menjelaskan bolehnya hal

I Pandangan ini kurang tepat, dan yang benar adalah bahwa menempuh hal-hal yang riil
(asbaab) serta bersegera berdoa dan memohon pertolongan saat dibutuhkan lebih utama
daripada benikap pasrah. Perjalanan hidup beliau sAw serta para sahabatnya
mengindikasikan hal tersebut. Barangkali pada peristiwa ini Rasulullah SAW sengaja tidak
bersegera berdoa karena hal-hal tertentu yang mengharuskan hal tersebut selain faktor
kepasrahan. Ketika laki-laki tersebut memohon kepadanya untuk berdoa, maka beliau sAW
bersegera memenuhinya. Yang demikian atas izin Allah SWT dan syariat-Nya, karena beliau
SAW, "Daz tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kematnn hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepada-Nya).,, (es. An-
Najm(53): 34)" Wallahu a'lam.
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12.

13.

14.

15.

tersebut, serta menerangkan bahwa Sunnah telah menetapkan
ibadah ini secara khusus. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Abi
Jamrah.

Khatib boleh tersenyum di atas mimbar karena takjub atas
keadaan manusia.

Bolehnya berseru di masjid karena faktor tertentu yang
mengharuskan hal itu.

Bolehnya bersumpah untuk mempertegas perkataan. Namun ada
pula kemungkinan sumpah tersebut terucap begitu saja dari lisan
Anas tanpa maksud untuk bersumpah.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya doa istisqa' (memohon
hujan) tanpa shalat, dan bahwasanya istisqa (memohon hujan)
tidak disyariatkan untuk shalat di dalamnya. Adapun yang
pertama merupakan pendapat Imam Syaf i, namun tidak disukai
oleh Sufuan Ats-Tsauri. Sedangkan yang kedua merupakan
pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang telah disebutkan.
Akan tetapi pandangan ini dikritik bahwa yang terjadi pada
kisah ini hanyalah sekedar doa, tidak menaf,rkan adanya syariat
untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Adapun syariat mengerjakan
shalat Istisqa' sendiri telah dijelaskan pada peristiwa yang lain,
seperti yang telah diterangkan.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa dalam istisqa'(memohon
hujan) cukup dengan doa imam, seperti yang dikatakan Ibnu
Baththal. Namun pandangan ini dikritik berdasarkan keterangan

berikut dalam riwayat Yahya bin Sa'id, /6t t'&-41 b$ ej)
it'g*- @an mqnusia mengangkat tangan-tangan mereka untuk

berdoa bersama Rasulullah SALIa.

Dalam pembahasan tentang doa, Imam Bukhari menjadikan
hadits ini sebagai dalil disyariatkannya mengangkat tangan
dalam berdoa. Sehubungan dengan masalah ini, ada beberapa
hadits yang dihimpun oleh Al Mundziri dalam juz tersendiri.
Imam An-Nawawi menyebutkan sekitar tiga puluh hadits dalam
kitab Syarh Al Muhadzdzab pada pembahasan tentang sifat
shalat. Dalam hal ini kami akan menyebutkan perpaduan antara
hadits ini dengan perkataan Anas, "Beliau SAW tidak

16.

17.
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mengangkul kedua tqngonnya kecuali saat isli.squ' (memohon

hujan)", setelah empat belas bab mendatang.

18. Bolehnya berdoa untuk menghentikan hujan bila dibutuhkan,
dan Imam Bukhari telah menyebutkan hal ini dalam bab

tersendiri.

7. Istisqa' (Memohon Hujan) Pada Khutbah Jum'at Tanpa
Menghadap Kiblat

oi ?'* ou6; ;i * fr ; Gi ; irr -; ; e\.r t
a a 5 t c / 2 c ... . O., .it ,* ilr Jy:s Ft iGl oK w( n a;,.lJt 

f i- ,F *',
. t o 'nt o .'o .t ' , , a

*.u'&', * ilt P yt Ji', J;>u |JX-i:.u'*'1 
^,lL

q-'rtt 1iu,..1f;' 
'Jitr, toyr'rJr'.SJ^ l.ilr'Jy. t- ilw

t+t9t';ist ,,su" i" *, y dt J, ^)tt J;, t'; ,ie
7s ,,.Ar € 6; 6 yrt't: ,,-it io .r'*1,' 'iAt ,9t
'.AbJ:Ju .rri \) 1. ;r & ;.'rr:;.6') l* \) ^ej\')
o.ioit!o:..,t'''t'">orbt g or.::r iAl'-U-,;6 .r'-lt Sri;t; tt.ls ,y
a;:St i.7Q,{: q.trr|yt';r'p; qi:r6 irr:te
*,C'^ik-v'&. C,o &; * ilt J:" ^)t J;r'):Vit
[il 'i:r i\v.1ilr L;a;:r,itgiL'.sJl dJt Jy.t; i,swt 

. ' (_ v. J - J

qt; *t:r i,su'i i" *', y "ut ;-, ^nt Jyt €; ,iu
q6's air\r, *rrar:1r-*vr, Jairi rhr Jr'"#t ,qo \')
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rii'ri' b)t';i ly;;i

1013- Dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, bahwa dia
mendengar Anas bin Malik menyebutkan, "Sesungguhnya seorang

lelaki masuk masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang berhadapan
dengan mimbar. Sementara itu, Rasulullah sedang berdiri berkhutbah.

Lelaki tersebut kemudian menghadap Rasulullah sambil berdiri dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak binatang ternak yang binasa

dan perjalanan terputus (karena kemarau panjang). Berdoalah kepada

Allah agar menolong kami'."

Kemudian Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat
kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, berilah kami hujan! Ya
Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan!" Anas

berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan atau gumpalan awan
serta apapun juga di langit, padahal tidak ada satu pun rumah antara
kami dan gunung Sala' (yang dapat menghalangi penglihatan)."

Anas berkata lagi, "Tiba-tiba muncul awan dari balik gunung

Sala' seperti perisai (mula-mula awan tersebut kecil atau sedikit).
Ketika awan tersebut berada di tengah langit, maka menyebarlah dan

kemudian turun hujan."

Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama

enam hari ini. Kemudian ada seorang lelaki masuk (masjid) melalui
pintu yang sama pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah sedang

berdiri untuk berkhutbah. Lelaki itu menghadap beliau sambil berdiri
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak harta yang hancur dan
jalan-jalan (perjalanan) yang terputus. Berdoalah kepada Allah agar

Dia menahan turunnya hujan (yang berlebihan)'."

Anas berkata, "Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya

dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami tetapi tidak
sampai membahayakan kami. Ya Allah, (pindahkanlah) ke dataran

tinggi, perbukitan rimba dan lembah serta tempat tumbuhnya
pepohonan'. Maka hujan pun berhenti, lalu kami keluar dari masjid

dan berjalan di bawah sinar matahari."

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah lelaki itu
orang yang pertama?' Anas menjawab, 'Aku tidak tahu'."
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Keterangan Hadits

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah disebutkan
pada bab sebelumnya melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Syarik.

8. Istisqa' (Memohon Hujan) di Atas Mimbar

t | ' ' '1' - "1' dt & oilr J'y.t t7a :,lu -:Uu ; ;i t.*b;r- *: *

ti iirr L\u Mt Lti dt J'yt U i,l,r- l:.;;ie ;1^;*jt;',

;t p- Y a 6:6 jy V'ol 6',r- 6 6'* ou ,u;r'..;

iir .irr 
'J;, 

ri- :Jw i*'ri b)td: & ilu ."^iiir a;1ir

t; ;+, ,*) ^11 *U, ;-, $t J;)'Jtn tb i4'"oi $t

\', r\:H \V, V'F,-lAr'ei r''lll. il'i t#'t':
!l''l;l';X

1015. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW
berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan
berkata, 'Wahai Rasulullah, hujan tidak turun maka berdoalah kepada
Allah agar menurunkan hujan kepada kami!' Beliau SAW berdoa dan
hujan pun turun kepada kami. Maka, hampir-hampir kami tidak dapat
sampai ke rumah-rumah kami. Hujan terus-menerus mengguyur kami
hingga Jum'at berikutnya." Anas berkata, "Maka laki-laki tersebut
berdiri -atau yang lainnya- dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah
kepada Allah agar memalingkannya (mengalihkan hujan) dari kami!'
Rasulullah SAW mengucapkan,'Ya Allah, di sekitar kami dan tidak di
atas kami '." Anas berkata, "Sungguh aku telah melihat awan terputus-
putus ke kanan dan kiri seraya mengucurkan hujan, dan tidak
menurunkan hujan kepada penduduk Madinah."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas 
-yang 

telah disebutkan
pula pada bab terdahulu- melalui jalur Qatadah dari Anas.

,144 
- FATHT'L BAARI



9. Orang yang Mencukupkan Dengan Shalat Jum'at dalam
Istisqa' (Memohon Hujan)

itw ,ui y ilt ,k dt J\,trrie ilu * i fi'*
,;y'^;Zit i 6'+I ,Gx ,.1l' 'dbi:t co.lt'y'r ?^<i^

t . az t o'-SJ^') ,,frt -fuk'J ,L'rjr d:r1: ,'Jd ig 'i ,*5r
Jb'#t isw *'t q'rtr ;-, ?6 qil ;isr 7:v ,o;r';,r

o .o .l . , :,.' . cqt";t 4!-r^Jl ;t illo;B .FJl u.6j i-r\(t *r'r);:]r'S l'SYi

*Ft
1016. Dari Anas, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW seraya berkata, 'Hewan ternak telah binasa, dan jalan-jalan
(perjalanan) terputus'. Maka beliau SAW berdoa, dan hujan pun turun
kepada kami dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya]. Kemudian ia
datang dan berkata, 'Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus
dan hewan ternak telah binasa. Maka, berdoalah kepada Allah agar
menahan (menghentikan)nya!' Beliau SAW berdiri lalu berdoa, ')'a
Allah [alihanlah hujanJ di atas bukit-bukit pasir, bukit-bukit dan
lembah-lembah serta tempat-tempat tumbuhnya pepohonant' Maka
menjauhlah (hujan itu) dari Madinah seperti pakaian yang
ditanggalkan."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas melalui jalur Malik, dari
Syarik, dari Anas, yang telah diterangkan sebelumnya.

10. Doa Apabila Jalan-jalan Terputus Karena Banyaknya Hujan

*i * dt ob dJt J'y.t jt,,y;it i,Su /y i fi'*
Gi ,'rtr 1iu J;i.tt ,;bib ,,rt:;lt'.sJ^ ir Jy, U i)w

FATIIUL BAARI - &S



.."?r ? t.irir f j6.J;u .y,Hr

1017. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah,
hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan [perjalanan) terputus, maka
berdoalah kepada Allah!' Rasulullah SAW berdoa dan hujan turun
kepada mereka dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya]. Lalu seorang
laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan hewan
temak telah binasa!.' Maka Rasulullah SAW mengucapkan,'Yo Allah,
di atas puncak-puncak gunung dan bukit-bukit pasir serta lubuk-lubuk
lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan!' Maka, (hujan)
menjauh dari Madinah seperti pakaian yang ditanggalkan."

Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang tercantum pada bab
sebelumnya melalui jalur Iain dari Malik. Adapun lafazh "kareno
banyaknya ltujan", yakni beserta seluruh apa yang disebutkan dalam
hadits, sehingga disyariatkan untuk memohon kepada Allah agar
menghentikan hujan apabila faktor-faktor tersebut telah ditemukan.
Secara zhahir, doa ini terkait dengan adanya permohonan sebelumnya
untuk diturunkan hujan.

Pendapat Imam Asy-Syaf i di dalam kitab Al Umm sesuai
dengan hal tersebut, dia menambahkan, "Tidak disunahkan keluar
menuju mushalla untuk berdoa kepada Allah agar menghentikan
hujan, atau shalat serta merubah letak selendang. Bahkan, doa ini
dapat diucapkan saat khutbah Jum'at atau setiap selesai melaksanakan
shalat fardhu." Pendapat ini menjadi bantahan bagi sebagian ulama
madzhab Syaf i yang mengatakan bahwa doa tersebut bukanlah

4# _ TATHTIL BAARI



?rt ,;; d
ri"f i lj

.t

5\-o ^l-. a-lp-t'J-

ketika khutbah istisqa' (memohon hujan), karena yang demikian tidak
disebutkan dalam Sunnah.

11. Apa yang Dikatakan bahwa Nabi SAW Tidak Merubah Letak
Selendangnya Ketika Istisqa' (Memohon Hujan) Pada Hari

Jumtat

t Jl*.L', ri ).6 i ,ri t
,# hr G*, lqt4-*j )dr

.atzr');>r

1018. Dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki
mengadu kepada Nabi SAW tentang musnahnya harta dan sulitnya
kehidupan. Maka beliau SAW berdoa kepada Allah untuk
menurunkan hujan. Tidak disebutkan bahwa beliau SAW merubah
posisi selendangnya dan tidak pula menghadap kiblat.

Keterangan Hadits:

(Bab Apa yang Dikatakan bahwa Nabi SAW Tidak Merubah
Letak Selendang ... dan seterusnya). Dalam bab ini Imam Bukhari
mengungkapkan dengan lafazh "dikatakan", padahal riwayat ini
memiliki sanad yang shahift (otentik), karena lafazh "dan tidak
disebutkan bahwa beliou merubah posisi selendanya" ada
kemungkinan diucapkan oleh perawi yang menukil dari Anas, dan ada
pula kemungkinan berasal dari perawi sesudahnya. Karena tidak
adanya kepastian ini, maka beliau tidak menetapkan hukumnya secara
tegas. Di samping itu, sikap perawi yang tidak menyinggung hal
tersebut tidak berarti menafi kannya.

Adapun sikap Imam Bukhari yang mengaitkan dengan lafazh
"pada hari Jum'at", adalah untuk menjelaskan bahwa perkataannya
yang terdahulu "Bab merubah letak selendang ketika istisqa"'
maksudnya adalah saat istisqa' dilakukan di tempat terbuka
(mushalla). Adapun lafazh hadits yang disebutkan Imam Bukhari di
bawah bab ini sangat ringkas. Namun setelah dua belas bab berikutnya
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akan disebutkan secara mendetail, dimana dalam riwayat itu
dikatakan, e;l,ar e'i A, * 'jX- (Belictu berkhtilbuh tli atas

mimbar pada hari Jum'at).

12. Apabila Orang-orang Memohon Syafaat Kepada Imam
(Pemimpin) Agar Berdoa Meminta Hujan Untuk Mereka, Maka

Imam Tidak Boleh Menolaknya

y ilt J, Itt );, J\.p:r;c :Ju ofi !." i ri t
,;ltr 7\u ',.bt .-k', (q:t;lt'.sJ; it'J'i, t- i,.,w':l':

"ut,* 4t ey,y, i* a;:5t -Sy#t i (# rtr Gt,

"t " ""''' -'it .;J# .ir 'J-', tJ iJw *', ^);
(Jr-Jr o.du)) colt c>t.t-gt It J-f -t V :Ut4e 

I

* At ,*j * ilt' J:" yt J;:, i\il .€t'-r;t ,St^',

; |>wv .v;lr s.6's {rj')i ;rh') lGaij JqJr ;*
'7';tJV'"f-lt

1019. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah,
hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan (perjalanan) terputus, maka
berdoalah kepada Allah!' Beliau SAW berdoa kepada Allah, dan
hujan diturunkan kepada kami dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya].
Lalu datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan hewan
ternak telah binasa!' Rasulullah SAW mengucapkan,'Yo Allah, di
atas gunung-gunung, pada bukit-bukit pasir, lubuk-lubuk lembah dan
tempat-tempat tumbuhnya pepohonan!' Maka, (hujan) menjauh dari
Madinah seperti pakaian yang ditanggalkan."

Dalam bab ini disebutkan hadits yang telah dikemukakan
terdahulu melalui jalur lain dari Malik. Ibnu Al Manayyar mengatakan
bahwa pada pembahasan terdahulu, Imam Bukhari telah menyebutkan
bab "Manusia memohon kepada Imam Apabila Ditimpa Kemarau",
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dimana perbedaan kedua judul bab ini adalah; bahwa bab pertama
merupakan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat
umum apabila mereka membutuhkan hujan. Sedangkan bab kedua
adalah penjelasan apa yang menjadi keharusan imam (pemimpin),
yaitu memenuhi permohonan mereka.

13. Apabila Orang-orang Musyrik Memohon Syafaat Kepada
Kaum Muslimin Saat Terjadi Kemarau

I)&)i ,f fr'b:i U-:,i a\:Ju,, 13,,*, i.t *it :Jv oi.,* *
,Vrf,s *L"*'&:*:u e, *.ut ,-!-* 4t'n+e;
yr';U'*'*'U, u- ilta a$L l;;L; .iwti a{,tt frtsi',

it;1, €.A {i *fr,il "t" .'rtr 7\u ffrl 'o7'; Ll: r),
u.f:i i'!.1 ja l't ry ,ef A r)',G i ,f ini,
*L.i',tj', ir rb ;) j,;- ,i. t;. U)i;:i St u,Fi,'e:,C't
'-r+G ,.*ir 6* e', * ilt & ^1:t ,:;; Gn -)yi
W \, .t;';Jlt ,i* ,*tik utr t{;'1 ,tti W

e; u6r gLi ^-,i, t'tt;.lt'ot:ruti
1020. Dari Masyruq, dia berkata' utu -.naatangi Ibnu Mas,ud,

lalu dia berkata, "Sesungguhnya kaum Quraisy lamban untuk
menerima Islam, maka Nabi sAw memohon kebinasaan atas mereka.
Akhirnya mereka ditimpa kemarau hingga mereka binasa karenanya,
mereka memakan bangkai serta tulang. Lalu Abu Sufuan mendatangi
Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau datang
membawa perintah untuk memperkokoh ikatan kekeluargaan
(silaturrahim), dan sesungguhnya kaummu telah binasa, maka
berdoalah kepada Allah!' Maka beliau SAW membaca ayat, ,Maka

tunggulah ketiko langit membawa kabut yang nyata,. (es. Ad-
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Dukhaan(44): 10). Kemudian mereka kembali kepada kekufuran,
karena itulah berfirman Allah Ta'ala, "lngatlah hari ketika Kami
menghanlam mereka dengan hantoman yang keras. Sesungguhnya
Kami adalah pemberi balasan." (Qs. Ad-Dukhaan(44): 16) Yakni,
pada Perang Badar."

Sejumlah perawi memberi tambahan dalam riwayat mereka dari
Manshur, "Rasulullah SAW berdoa dan hujan terus turun kepada
mereka hingga tujuh hari. Lalu manusia mengadukan perihal
banyaknya hujan, maka beliau SAW berdoa, 'Ya Allah, di sekitar
kami dan tidak atas kami!'Awan bergerak dari atas kepalanya, lalu
menurunkan hujan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, o'Makna lahiriah judul bab ini
menyatakan larangan bagi ahli dzimmah (orang kafir yang berada
dalam lindungan kaum muslimin) untuk memperbudak [kaum
muslimin] supaya memintakan hujan bagi mereka." Demikian yang
beliau katakan, akan tetapi larangan yang dimaksud tidak nampak dari
lafazh tersebut. Sebagian syaikh merasakan adanya kemusykilan
dalam memahami kesesuaian hadits Ibnu Mas'ud dengan judul bab,
sebab permintaan syafaat terjadi setelah Nabi SAW berdoa untuk
mendatangkan kemarau panjang atas mereka. Kemudian beliau
diminta agar mengangkat kembali hal itu, dan beliau SAW pun
melakukannya. Letak kesamaannya adalah imam (pemimpin) kaum
muslimin berdoa agar orang-orang kafir ditimpa kemarau, lalu doa
tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang kafir
mendatangi beliau dan memohon kepadanya agar berdoa kepada Allah
untuk mendatangkan hujan kepada mereka.

Kesimpulannya, bahwa judul bab memiliki cakupan yang lebih
luas daripada hadits itu sendiri. Mungkin dikatakan judul bab tersebut
memiliki kesesuaian dengan apa yang tersebut dalam hadits, lalu
diikutkan dengannya bentuk-bentuk yang lain, sebab tidak nampak
perbedaan sebab mereka meminta syafaat; apakah karena doa Nabi
atau karena ujian dari Allah terhadap mereka. Kedua hal itu memiliki
persamaan, yakni ketundukan mereka serta kehinaan di hadapan kaum
muslimin karena memohon untuk didoakan, dan yang demikian
termasuk di antara tujuan daripada syariat.
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Kemungkinan pula apa yang disebutkan oleh syaikh kami
adalah apa yang menyebabkan Imam Bukhari menghapus kalimat
pelengkap dari kalimat bersyarat (yakni lafazh "apabila") pada judul
bab, dan kalimat yang dimaksud seharusnya adalah; "Hendaknya ia
memenuhi permintaan mereka secara mutlak, atau ia memenuhi
permintaan mereka dengan syarat ia yang mendoakan kesulitan atas
mereka, atau ia tidak perlu memenuhi permintaan mereka sama
sekali". Dalam peristiwa ini tidak ada indikasi bahwa hal serupa
berlaku pada selain beliau SAW, karena hal itu secara lahiriah
termasuk kekhususan beliau SAW dimana beliau dapat mengetahui
manfaat dalam hal itu, berbeda dengan imam atau pemimpin sesudah
beliau. Seakan-akan penghapusan kalimat pelengkap tersebut
didorong oleh adanya kemungkinan-kemungkinan ini.

Kemungkinan pula dikatakan; apabila imam atau pemimpin
kaum muslimin memiliki harapan bahwa orang-orang kafir itu mau
keluar dari kebatilan, atau perbuatan itu dapat memberikan manfaat
bagi kaum muslimin, maka imam atau pemimpin disyariatkan berdoa
kepada Allah untuk mereka. l4tallahu a'lam.

i91; J.t'*i ,,],ti O::"t' fi (Dart Masruq, dia berkato, "Aku

*rrdotongi lbnu Mos'ri."). Akan disebutkan pada tafsir surah Ar-
Ruum melalui sanad seperti di atas, dimana pada bagian awal

dikatakan, 4t'su- yqt &"0v" i4- ,'Jt$if e'ut- ,y; c;
.t. , . " t ..11 ," '.'sfi a.t'r*ii eF -().1 (Ketika seorang laki-taki sedang bercerita

it firain, drmina ia berkota, "Akan datang awon pada hari
kiamat..." 

-kemudian disebutkfrn kisah seperti di atas, dan di
dalamnya dikataknn-, "Kami pun terkejut dan mendatangi lbnu
Mas'ud).

tp.i U-:;'ot i,:ui (betiau berkara, sesungguhnya orang-orang

Quraisy lamban). Akan disebutkan melalui jalur yang telah
disebutkan tentang pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap perkataan
orang yang bercerita tersebut. Lalu kami akan menyebutkan pada
tafsir surah Ad-Dukhaan keterangan yang sampai kepada kami
mengenai nama laki-laki yang bercerita itu serta pendapat para ulama
mengenai maksud firman-Nya, "Makn tunggulah ketika langit
membawa kabut yang nyata", disertai penjelasan hadits ini. Adapun
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pembahasannya di tempat ini akan kami batasi pada hal-hal yang
berhubungan dengan masalah istisqa' (memohon hujan).

" "i. ,,:
f.6;It t :u (maka Nabi SAW memohon kebinasaan atas mereka).

Pada bagian awal pembahasan tentang istisqa'disebutkan sifat doa

yang diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu; '*r';" t''li ;ett' (yct Allah,

tujuh tahun somo seperti tujuh tahun Nabi Yusufl, yakni aku mohon
kepada-Mu, atau timpakan kepada mereka tujuh tahun... dan
seterusnya. Lalu dalam tafsir surah Yuusuf akan disebutkan dengan

lafazh, ''l:,:;- { * $r."4[r ga Alloh, hindarkanlah aku dari
mereka dengan tujuh tohun sama seperti tujuh tahun Nobi Yusufl.

Sementara pada surah Ad-Dukhan disebutkan, ..!65b q|'fii:r Va
Allah, bantulah aku mengalahkan mereka... dan seterusnya).

Ad-Dimyati memberi keterangan bahwa awal mula Nabi SAW
berdoa untuk kecelakaan kaum Quraisy adalah setelah mereka
melemparkan usus dan kotoran unta ke punggung beliau sAW ketika
sujud, seperti yang dikisahkan dalam pembahasan Thaharah (bersuci),
dimana kejadian ini berlangsung di Makkah sebelum hijrah.

Kemudian Nabi SAW kembali berdoa seperti itu setelah hijrah
di Madinah, yaitu ketika qunut, sebagaimana disebutkan di bagian
awal kitab istisqa'dari hadits Abu Hurairah. Ini tidak berarti riwayat-
riwayat tentang doa Nabi SAW yang memohon kecelakaan bagi
orang-orang kafir semuanya menggambarkan satu peristiwa, sebab
tidak ada halangan bila beliau SAW berdoa untuk kecelakaan mereka
berulang kali pada peristiwa yang berbeda. Wallahu a'lam.

l$, t i"Wi lmaka Abu Sufyan datang kepada beliau) yakni

Abu Sufuan Al Umawi, bapaknya Muawiyah. Secara lahiriah
kedatangan Abu Sufran adalah sebelum hijrah berdasarkan perkataan
Ibnu Mas'ud, "Kemudian mereka kembali (kepada kekufuran), dan
itulah makna firman-Nya,'lngatlah hari ketika Kami menghantam
mereka dengan hantaman yang keras', yakni pada peristiwa Badar."

Tidak dinukil suatu keterangan bahwa Abu Sufuan pernah
datang ke Madinah sebelum perang Badar. Berdasarkan hal ini, maka
ada kemungkinan Abu Thalib turut hadir pada peristiwa itu. Oleh
sebab itu, beliau mengatakan dalam syaimya:
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*?.iri' ;H":*?'
Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujon pun diharapkan turun karena wajahnya.

Akan disebutkan suatu keterangan bahwa kisah tersebut terjadi
di Madinah. Apabila tidak dipahami bahwa peristiwa itu terjadi lebih
dari sekali, maka hal itu akan sangat musykil.

f jt -y,;k 
- 

@ngkau datang memerintahkon mempererqt

hubungan kekeluargaon). Yakni orang-orang yang binasa akibat
doamu termasuk kaum kerabatmu, maka seharusnya engkau

mempererat hubungan kekeluargaanmu dengan mendoakan kebaikan
untuk mereka. Namun dalam lafazh ini tidak disebutkan dengan tegas

bahwa beliau SAW berdoa untuk mereka. Hadits ini akan disebutkan

dalam pembahasan tentang tafsir surah Shaad dengan lafazh, 'JXi

fric j'rlib lUaka disingkaplah (musibah) dari mereka, kemudian

mereka kembali [kepada kekufuran). Sedangkan dalam pembahasan

tentang tafsir surah Ad-Dukhan disebutkan melalui jalur lain dengan

lafazh, fil'd i-;rtt (Maka beliau SAW berdoa memohon hujan

untuk mereka dan akhirnya hujan pun turun kepada mereka). Serupa

dengan ini disebutkan dalam riwayat yang mu'allaq dari Asbath.
. t .. ', -,

)'jb:, e lrQi irjj (Asbath menambahkon dari Manshur).

Asbath adalah Ibnu An-Nashr, dan telah keliru mereka yang

mengatakan bahwa dia adalah Asbath bin Muhammad. Riwayat
mu'allaq Asbath dari Manshur ini telah disebutkan dengan sanad
yang lengkap (maushal) oleh Al Jauzaqi dan Al Baihaqi melalui
riwayat Ali bin Tsabit, dari Asbath bin Nashr, dari Manshur -lbnu Al
Mu'tamir- dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata, rlrgt ,,6r q *', y ht & l' S'p't a|; ti lretka
Rasulullah SAW melihat manusia semakin menjauhi [agama yang di
bawanyaJ). Lalu disebutkan sama seperti kisah terdahulu seraya

ditambahkan, 
'zGj'i; |!1i e'l'Ul11,.J u- ,fjvi k Jj"f ;. "0,6 'o,w
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e-grr rr;i *t y iu' ..p I' ir-; bi ,'i4l,rr ii6 '6s ii a;l oft

(Maka beliau didatangi Abu Sufyan serla beberapa orang dari
penduduk Makkah, mereka berkata, "Yl/ahoi Muhammad,
sesungguhnya engkau mengaku diulus sebagai pembava rahmot, dan
sesungguhnya kaummu telah binasa, moka berdoalah kepada Allah
untuk mereka." Lolu Rasulullah SAW berdoa dan hujan pun
diturunkan kepada mereka). Perkataan mereka "engkau diutus sebagoi

pembawa rohmat" mengisyaratkan kepada firman-Nya, 1l !t:)r\i t;j

,#q "o;is lOon tidaklqh Kqmi mengutusmu melainkan sebagai

rahmal bagi semesta alam).

;+* o1t tii5 grt, [AtlahJ menurunkan huian kepada orong-

orong yang ada di sekitar mereka). Demikian yang tercantum di
semua riwayat dalam kitab shahih, yakni dengan lafazh "fasuquu",
dan ia merupakan dialek Bani Al Harits. Sementara dalam riwayat Al
Baihaqi yang telah disinggung disebutkan dengan lafazh"fo osqoa".
Setelah itu terdapat tambahan, "Beliau (yakni Ibnu Mas'ud) berkata,
'Sungguh ayat tentang Dukhan (awan) telah terjadi, dan ia adalah
kelaparan...' dan seterusnya". Namun keterangan tambahan ini
dikritisi oleh Ad-Dawudi dan lainnya, dimana mereka mengatakan

bahwa Asbath telah melakukan kekeliruan dalam menukil lafazh, ti^;1

Pt ;|S ,rit lUanusia mengeluh akan banyaknya hujan... dan

seterusnya). Mereka mengatakan pula bahwa Asbath telah mencampur
hadits yang satu dengan hadits yang lainnya. Sesungguhnya hadits
tentang keluhan akan banyaknya hujan serta lafazh "Ya Allah,

[turunkanlah hujanJ di sekitar kami dan jangan atas kami" tidak
terdapat dalam kisah tentang orang-orang Quraisy, tetapi hanya
terdapat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Anas. Namun menurutku
tanggapan ini kurang tepat, sebab tidak ada halangan apabila yang
demikian terjadi dua kali. Adapun bukti bahwa Asbath tidak
melakukan kekeliruan, adalah keterangan yang akan disebutkan dalam
tafsir surah Ad-Dukhaan dari riwayat Muawiyah, dari Al A'masy, dari

Abu Ad-Dhuha (sehubungan dengan hadits ini), 4i.:.,r n' jrt V,E
rj,ti C:-e"G .iel dt,r-#.,jri .L3G nqti,ya! iirr (Dikatakan,

"Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk Bani Mudhar,
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karena sesungguhnya ia telah binasa. " Beliau SAW bertanya,
" Kepada Bani Mudhar? Sungguh engkau sangat berani. " Lalu beliau
SAI( memohon hujan dan mereka pun diberi hujan). Menurutku,
orang yang berkata kepada Rasulullah tersebut adalah Abu Sufyan.
berdasarkan keterangan dari berbagai jalur periwayatan hadits ini
dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang menyebutkan,

tte, "ii 'orr*s lAetiau didatangi oleh Abu Sufyar). Kemudian aku

temukan dalam kitab Ad-Dala'il karangan Al Baihaqi melalui jalur
Syababah, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim, dari Abu
Al Ja'd, dari Syurahbil bin As-Samth, dari Ka'ab bin Murrah -atau
Murrah bin Ka'ab- dia berkata: Rasulullah SAW berdoa untuk
kebinasaan Bani Mudhar, maka beliau didatangi oleh Abu Suffan

seraya berkata, ffJf"'ts ey a;'il.irr iii (Memohonlah keselcrmatan

untuk knummu karena sesungguhnya mereka telah binasa).

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Al A'masy,
dari Amr bin Murrah melalui sanad yang sama, dari Ka'ab bin Murrah

-tanpa menyebutkan Abu Suffan- ia berkata, ?tt *:*,*'t,,lui 
"J+j ;ie

c'fi ,':)'?:! ?tt c'*il. iiot'J'*'t rj 
' 

j6 \'*!.1 ,1"*/ U:t ,Jut ,'i4.

y.'i t \o w n"i Ai U'* g' n*i |Jui 
?r_ €,j ,a;E6 a'

,:-r4iu ,riut t;f flt'fu6:r,1'ot fi 6 u'+6 ,,)v $b't u,u

19i V'# '.'rtJ)rW ,qb ri qt?'dri ;Jtit :-Uej ,o'At
(Beliau SAW didatangi oleh seorang laki-laki seraya berkata,
"Mintalah hujan untuk Bani Mudhor." Beliau SAII bersabda,
"Englrau sungguh berani, apakah untuk Mudhar?" Orang itu berkata,
"Wahai Rasulullah, engkau memohon kemenangan kepada Allah,
maka Dia menolongmu; dan engkau berdoa kepada Allah maka Dia
mengabulkan doamu." Beliau SAW mengangkat kedua tangannya lalu
berkata, "Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang ntemberi
pertolo ngan, me nyuburknn tumbuhan, me nye nangkan, de ngan s e ger a
tanpa ditunda, dan bermanfaat tidak membahayakan." Beliau
berkata, " Makn doa tersebut dikabulkan untuk mereko. " Tidak
berapa lama kemudian, lakiJaki tersebut datang kepada Nabi SAI(
untuk mengeluhkan banyaknya hujan, mereka berkata, "Rumah-
rumah telah roboh." Maka beliau SAW mengangkat kedua tangannya
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dan meng,ucopkan, "Ya Allcth, di sekitar kami jangan tli atas kami"
Maka owan pun berpencar ke kanan dan ke kiri).

Untuk itu, jelaslah bahwa nama laki-laki yang dikatakan Nabi
SAW "sungguh engkau sangat berani" adalah Abu Sufyan. Akan
tetapi menurutku bahwa yang mengucapkan kalimat, "Wahai
Rasulullah, engkou memohon pertolongan kepada Allah... dan
seterusnya", adalah Ka'ab bin Murrah, perawi hadits. Analisa ini
berdasarkan riwayat yang dikutip Imam Ahmad dan Al Hakim melalui
jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah -sama seperti sanad di atas-

hingga Ka'ab, dia berkata, 'o:Xii '# 
,rb *t f iO' ..rl; At )'57j O':

t'F-:r u e;'ii ttl: ,eri lrr*ir 1 'arw1, '!'.g i li'r .r1 ,ar J"*': s- |aii
(Rosulullah SAW berdoa mohon kecelokaan bagi penduduk Mudhar,
maka aku mendatanginya dan berkata, "Wahai Rosulullah,
sesungguhnya Allah telah menolongmu dan memberikan kepadamu
serta mengabulkan permohonanmu. Sungguh kaummu telah
binasa. "). (Al Hadits).

Berdasarkan hal ini, maka seakan-akan Abu Sufran dan Ka'ab
sama-sama hadir pada peristiwa itu. Lalu Abu Suffan berbicara
dengan beliau SAW mengenai suatu urusan dan Ka'ab juga berbicara
dengan beliau mengenai urusan yang lain, maka hal ini menunjukkan
bahwa kisah keduanya adalah satu. Apa yang terdapat pada kisah

Sufuan terdapat pula pada kisah Ka'ab berupa lafazh ifuf $i
(Sesungguhnya engkau sangot berani),serta lafazh W 1') r;)tf ';,Jili

(Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami), dan lafazh lainnya.
Untuk itu tampak bahwa Asbath bin Nashr tidak melakukan
kekeliruan dengan keterangan tambahan yang dinukil, dan dia tidak
pula mencampur antara hadits yang satu dengan hadits yang lain.

Lafazh yang dinukil oleh Ka'ab bin Munah mengindikasikan
bahwa yang demikian terjadi di Madinah, berdasarkan perkataannya,
'!:*tt fu o'*r-'t (Engknu memohon pertolongan kepada Allah, maka

Dia menolongmu). Sebab, kedua hal ini terjadi pada Nabi SAW ketika
beliau berada di Madinah setelah hijrah. Akan tetapi hal ini tidak
berkonsekuensi bahwa kisah ini dengan kisah Anas adalah sruna,
bahkan kisah Anas menggambarkan kejadian lain, sebab dalam
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riwayat Anas disebutkan, ttY ,* 1, & J'i P (Makn beliau

SAW masih berada di atas mimbar hingga diturunkan hujan kepada

mereka). Sedangkan dalam kisah ini disebutkan, \1 z;b ff iti r;i

fr{ ,? uyi (Dan tidak lama berselang kecuali satu Jum'at

kemudian atau seperti itu, hingga akhirnya diturunkan hujan kepada
mereka). Orang yang memohon kepada Nabi dalam kisah Anas bukan
orang yang memohon kepada Nabi dalam kisah Ka'ab, bahkan ini
adalah dua kisah yang berbeda dimana dalam salah satu dari kedua
kisah tersebut disebutkan permohonan kepada Nabi agar berdoa
kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada mereka, dan juga
permohonan kepada beliau agar Allah menghentikan hujan. Apabila
terbukti bahwa Ka'ab bin Murrah masuk Islam sebelum hijrah, maka

maksud kalimat '!'*i fu o'?Lr (Engkau memohon pertolongan

kepada Allah, maka Dia menolongmrz) adalah pertolongan dengan
dikabulkannya doa beliau untuk kecelakaan orang-orang kafir.
Dengan demikian, terjawablah kemusykilan yang telah dikemukakan.
Wallahu a'lam.

Aku sangat heran dengan keberanian Ad-Dimyati yang sering
menganggap salah riwayat dalam kitab Shahih Bukhori hanya
berdasarkan praduga. Padahal, kemusykilan yang ia katakan ada
kemungkinan untuk dijelaskan apabila diteliti lebih lanjut dengan
meneliti jalur-jalur periwayatan dan mengumpulkan semua perbedaan
yang ad4 baik dari segi lafazh maupun yang lainnya.

14. Doa Apabila Hujan Terlalu Banyak, "Di Sekitar Kami dan
Jangan Di Atas KamL"

U
c')t', c..9* isr t- '3rr., v',

t 1,.,.f-rl i,rK :Ju $t1 ; ;l,,
6zo . t1 .?or,*11 c)) ux it'J';', t $a f-ei u$t

.q:i>9t dt ilw .rylist 7;v,f.et,.St^'r,'|At
,o'-b?:LgUli ,,-,,tLL'd Gj ,rl;lr ,t 6; u ar iJr,
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4 6, i;y' 4U*t kfi ?lr,'F o'' la;'k
J5)iE

1421. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW sedang
berkhutbah pada hari Jum'at, maka orang-orang berdiri dan berseru.
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hujan tidak turun, pepohonan
telah memerah dan hewan ternak telah binasa, maka berdoalah kepada
Allah untuk menurunkan hujan kepada kami!' Maka beliau SAW
mengucapkan, 'Ya Allah, berilah kami hujan!' (sebanyak dua kali).
Demi Allah, kami tidak melihat di langit sedikit awan, lalu muncullah
gumpalan awan kemudian menurunkan hujan. Beliau SAW turun dari
mimbar lalu shalat. Ketika beliau selesai shalat, hujan terus turun
hingga Jum'at berikutnya. Ketika Nabi SAW berdiri untuk
berkhutbah, mereka berseru kepadanya, 'Rumah-rumah telah roboh
dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah untuk
menahannya dari kami'. Nabi SAW tersenyum kemudian
mengucapkan,'Ya AJlah, di sekitar kami jangan di atas komit.' Maka
Madinah menjadi terang, hujan turun di sekitarnya dan hujan tidak
turun di Madinah setetes pun. Aku melihat ke Madinah, sungguh ia

[dikelilingi hujan] bagaikan mahkota."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui
jalur Tsabit yang telah diterangkan secara mendetail. Hanya saja
Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan hadits tersebut melalui

riwayat Anas, karena lafazh yang berbunyil,:jA ?-lur'!Li ti (Dan

hujan tidak turun di Madinah setetes pun) merupakan ungkapan yang
sangat mendalam untuk menyatakan terhentinya hujan. Padahal lafazh
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tersebut tidak ditemukan dalam hadits Anas, kecuali dalam riwayat
ini.

15. Berdoa Saat Istisqa' (Memohon Hujan) Dengan Berdiri

;i itst a 7'r':',:rt,,J,\i L-i- ,; rtt '* ;r :i-;\ sri ;o

*: 'b *r?6 ,;u-$'&:L;fir gr-f'ri , !-;i +'G
o 1, o.l. t o i. -'.. -1. ,., , cz,c-. 1. a | .'o..
ls o>9- f: ,dAu ';X- F, J*'i 'F-t) ,;, * J'
*u, ,k olt i:a*i *.;, i yt * air': :o*y ,!1 JC 'd.

t022. DariAbu Ishaq bahwa Abdullah bin yazid 
'f^':t*,

keluar bersama Al Bara' bin Azib dan Yazid bin Arqam RA untuk
memohon hujan. Maka beliau (Abdullah bin Yazid) berdiri di hadapan
mereka, di atas kedua kakinya, tanpa menggunakan mimbar. Lalu dia
memohon ampunan,' kemudian shalat dua rakaat seraya mengeraskan
bacaan pada keduanya, tidak ada adzan maupun iqamah. Abu Ishaq
berkata, "Dan Abdullah bin Yazidpemah melihat Nabi SAW."

.f;lv
1023. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Abbad bin Tamim telah

menceritakan kepadaku bahwa pamannya 
-termasuk 

salah seorang
sahabat Nabi SAW- mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW
keluar bersama orang-orang memohon hujan untuk mereka. Beliau

I 
Pada salah satu naskah tertulis "lalu beliau memohon hujan"
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SAW berdiri dan berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri.
Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan mengubah letak
selendangnya, maka hujan pun diturunkan kepada mereka.

Keteransan Hadits:

(Bab Berdoa Saat Istisqa' [Memohon HujanJ Dengan Berdiri)
yakni baik saat khutbah maupun yang lainnya. Ibnu Baththal
mengatakan bahwa hikmah berdiri dalam hal ini adalah karena saat itu
merupakan saat khusyu' dan inabaft (kembali kepada Allah), sehingga
sangat sesuai bila dilakukan dengan berdiri. Sementara ulama selain
beliau menguatkan bahwa berdiri merupakan syiar (simbol)
keseriusan dan kesungguhan, sedangkan doa merupakan amalan
paling penting saat istisqa' (memohon hujan), maka sangat sesuai
apabila dilakukan dengan berdiri. Namun ada pula kemungkinan
beliau berdiri agar orang-orang dapat melihat dan mengikuti apa yang
beliau lakukan.

UtU:\i 'r.,-j" i lt b Cf QqOauthh bin yazid At Anshari

keluar) yakni menuju padang pasir untuk memohon hujan. Ini terjadi
saat dia menjabat sebagai amir (pemimpin) di Kufah dari pihak
Abdullah bin Az-Zubair pada tahun 64 H sebelum wilayah itu
dikuasai oleh Al Mukhtar bin Abu Ubaid, sebagaimana disebutkan
oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya.

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Qabishah dari Ats-Tsauri

dari Abu Ishaq, dia berkata , 'oi 'v"htrt 
:-i" i i' f jt i3t it g.

4b'i.irflt1 ns'ri u q:,f1r,6i, ,rXt e.?i CF ,e6u. &,.(rbnu
Az-Zubair mengirim utusan kepada Abdullqh bin Yazid Al Khathmi
agar dia memohon hujan (kepada Allah) untuk manusia. Maka beliau
keluar, dan orang-orong pun keluar bersamanya. Di antara mereka
ada Zaid bin Arqam dan Al Bara' bin Azib). Riwayat ini dikutip oleh
Ya'qub bin Sufuan dalam kitabnya At-Tarikh, namun dia diselisihi
oleh Abdurrazzaqdari Ats-Tsauri, dimana ia berkata, L? ;.! g;1b1

/6u, .# (Sesungguhnya lbnu Az-Zubair keluar memohon huian

dengan manusia). (Al Hadits). Akan tetapi pernyataannya bahwa Ibnu
Az-Zttbair yang langsung melakukan hal tersebut merupakan
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kekeliruan. Bahkan yang melakukannya adalah Abdullah bin Yazid
atas perintah Ibnu Az-Zubair.

Catatan

Hadits ini disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab Al Jam' di
antara hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari
tanpa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi pernyataannya ini keliru,
sebab riwayat Imam Muslim disebutkan juga oleh Imam Bukhari pada
pembahasan tentang Al Moghazi (peperangan) dalam hadits Zaid bin
Arqam.

i;'51 ,P e (kemudian beliau shalat dua rakaal). Secara

zhahirnya beliau melakukan shalat setelah khutbah, dan hal ini
dinyatakan dengan tegas oleh Ats-Tsauri dalam riwayatnya. Namun
Syu'bah menyelisihinya, ia berkata dalam riwayatnya dari Abu Ishaq,

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ,#" Cf i-i- / )t *'itl
}:,,Lt i *U; ut at 

,rtlur(Sesungguhnya Abdullah bin Yazid keluar

memohon hujan untuk manusia, maka beliau shalat dua rakaat
kemudian memohon huj an).

Tentang perbedaan pendapat dalam hal in telah disebutkan pada
bagian awal pembahasan istisqa'(memohon hujan), dimana mayoritas
ulama berpendapat untuk melakukan shalat terlebih dahulu kemudian
berdoa. Di antara mereka yang berpendapat melakukan khutbah
terlebih dahulu adalah Ibnu Mundzir. Namun Syaikh Abu Hamid dan
selainnya menegaskan bahwa perbedaan ini berkenaan dengan mana
yang lebih disukai, bukan tentang boleh tidaknya mendahulukan yang
satu dari yang lainnya.

o -t ci, o. l,-t .'

e" l't o5'i- l't (Tidak mengumandangkan adzan dan qamat).

Ibnu Baththal mengatakan, para ulama sepakat bahwa dalam shalat
Istisqa' (memohon hujan) tidak ada adzandan qamat. Wallahu a'lam.
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.4. . .)vf'i;', * 'iitr *'o\t g? ;lv ^f * f il-r{J

'b #s, ,rb ; ,ii,;rJ?', ,rL:i ri:i' Jf '^;'*

16. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Istisqa'(Memohon Hujan)

;ir;su t};
1024. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia Uotu,u,i'NuUi

SAW keluar memohon hujan, maka beliau menghadap ke arah kiblat,
berdoa dan mengubah letak selendangnya, kemudian shalat dua rakaat

dengan mengeraskan bacaan pada kedua [rakaat]nya."

17. Bagaimana Nabi SAW Membalikkan Punggungnya Kepada
Manusia

.c /

lv-
-tr

*j y ilt &'Ct -,?,,iC * * d / )C r
,;:i- 

^r?t'J:r:-"$ 
,i:-,* /6t JL.J:F , 

jG i:".:;- c"
' o n-. ,.i i. a!. t'.. ',i.i,t'A\ t:dr:b #s, t1 Jr? ; ,i,r'>, )fvl.

1025. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, "Aku
melihat Nabi SAW ketika keluar untuk memohon hujan." Lalu dia

[pamannya Abbad] berkata, "Maka beliau SAW membalikkan
punggungnya kepada manusia dan menghadap ke kiblat untuk berdoa.

Kemudian beliau mengubah letak selendangnya, lalu shalat dua rakaat

mengimami kami seraya mengeraskan bacaan pada keduanya."

Keterangan Hadits:

Hadits dalam bab ini telah disebutkan pada bab sebelumnya,

dimana kalimat 'a:;S Orit Jl Uri (Maka beliau SAW membalikknn

punggungnya kepada manusia) menimbulkan kemusykilan, karena
judul bab di atas menjelaskan cara membalikkan badan, sedangkan

hadits yang disebutkan hanya menjelaskan terjadinya hal itu. Masalah
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ini dijawab oleh Al Karmani, dia mengatakan bahwa yang dimaksud
adalah; beliau SAW membalikkan badan ketika berdoa. Sementara
Ibnu Al Manayyar memahami lafazh "bagaimana" dalam konteks
isti/haam (pertanyaan). Dia berkata, "Karena tidak dijelaskan apakah
beliau SAW berbalik dari arah kanan atau kiri, maka perlu
dipertanyakan." Tetapi nampaknya karena hadits itu tidak
menerangkan masalah tersebut dengan jelas, maka seakan-akan dia
memperbolehkan untuk memilih; apakah dari arah kanan ataupun dari
arah kiri. Namun yang dapat disimpulkan, bahwa beliau berbalik dari
arah kanan, berdasarkan keterangan bahwa beliau lebih suka untuk
mendahulukan yang kanan dalam semua urusan seperti yang
disebutkan dalam hadits lain. Kemudian beliau membalikkan badan
setelah memberi nasihat dan hendak berdoa.

irtS, Sr; j (kemuafan beliau mengubah letak selendangnya)

Secara zhahir, beliau SAW menghadap kiblat lalu mengubah letak
selendangnya, seperti makna lahiriah perkataan Imam Syaf i. Namun
termaktub dalam pendapat kebanyakan ulama Syaf iyah bahwa beliau
SAW mengubah letak selendangnya ketika akan menghadap kiblat.
Adapun perbedaan membalikkan punggung dengan menghadapkan
punggung kepada jamaah adalah; pada awal dan pertengahan berbalik,
beliau menghadapkan sisi badannya hingga punggungnya benar-benar
menghadap kepada orang-orang [amaah].

"ut &

18. Shalat Istisqa' (Memohon Hujan) Dua Rakaat

,4,."1 t. e zoziz z z o-. I o 1, o...

Cr dr oeftd.rtoryIg,' Iytr:r.Jp
cta,

icl'> ,'J3', '3{', . )-i , i3;')1', ,Y
:.

1026. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim,
dari pamannya, bahwasanya Nabi SAW memohon hujan lalu shalat
dua rakaat dan beliau membalikkan selendangnya.
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Keterangan:

(Bob Shalat Istisqa' [Memohon HujanJ Dua Rakaat). Lafazh
yang seharusnya adalah; shalat dua rakaat saat istisqa' (memohon
hujan). Hadits di bab in telah disebutkan pada bab "mengubah letak
selendang".

19. Istisqa' (Memohon Hujan) Di Mushalla (Lapangan Terbuka)

-:)l - > :, \U a^v; sr .L*t;'b*f o.r'iYt*,r
Ji 'adr ,J;:-r, ,#. ;;!r jt *'t * i,ir' J,

o 2 ,2 t o

f *ri ;'q'41 G.';:u;$ itt- iir'r |)1 ,;is't
.)At ;"'flt'S; -iG

1027. Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa ia mendengar Abbad
bin Tamim meriwayatkan dari pamannya, dia berkata, "Nabi SAW
keluar menuju mushalla untuk memohon hujan. Beliau menghadap
kiblat dan shalat dua rakaat, serta membalikkan selendangnya

-Sufran 
berkata; Al Mas'udi telah mengabarkan kepadaku dari Abu

Bakar ia berkata- beliau meletakkan yang kanan di atas yang kiri."

@:
(Bab Istisqa' [Memohon Hujan] di Mushalla). Judul bab ini

lebih spesifik daripada judul bab "Keluar untuk Istisqa' (Memohon

Hujan)", sebab cakupannya lebih luas; bisa saja keluar ke mushalla
dan bisa juga ke tempat lain. Adapun hadits di bab ini telah ditetapkan
tempat untuk melakukan Istisqa' (memohon hujan), yaitu mushalla.
Maka, setiap hadits ditempatkan pada judul bab yang sesuai.

itt jd (sufyan berkata) Dia adalah Sufuan bin Uyainah.

Riwayat ini memiliki sanad yang muttasftil (bersambung), yaitu sanad
yang disebutkan pada bagian hadits yang pertama. Maka, telah keliru
mereka yang mengatakan bahwa sanad riwayat ini adalah mu'allaq
(tidak lengkap) seperti Al Mizzi, dimana ia memberi tanda pada Al

ffi - T'ATHT'L BAARI



Mas'udi dalam kitab At-Tahdzib yang mengindikasikan bahwa
riwayatnya adalah mu'allaq, karena riwayat ini dikutip oleh Ibnu
Majah melalui jalur lain dari Sufuan, dari Al Mas'udi. Demikian pula
dengan perkataan Ibnu Al Qaththan, "Kami tidak tahu dari siapa
Imam Bukhari menukil riwayat ini". Dia berkata pula, "Oleh sebab
itu, tidak seorang pun yang memasukkan Al Mas'udi sebagai perawi
dalam kitab Shahih Bukhari." Namun pernyataannya ini ditanggapi
oleh Ibnu Mawwaq. "Secara lahiriah Imam Bukhari menukil riwayat
itu dari Abdullah bin Muhammad (guru Imam Bukhari dalam riwayat
ini). Adapun sikap mereka yang tidak menggolongkan Al lrlas'udi
sebagai perawi dalam kitab Shahih Bukhari tidak berkonsekuensi
bahwa Imam Bukhari tidak menukil riwayat yang dimaksud rnelalui
sanad yang lengkap (maushuf dari Al Mas'udi, karena Imam Bukhari
tidak bermaksud meriwayatkan darinya."

f grl j (dari Abu Bakar) Dia adalah Ibnu Muhammad bin

Amr bin Hazm -{engan sanad-nya- dari Abbad bin Tamim, dari
pamannya. Ibnu Qaththan mengaku tidak tahu dari mana Abu Bakar
menukil riwayat keterangan tambahan ini. Namun hal itu telah
dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Ibnu
Khuzaimah melalui jalur Suffan bin Uyainah, yang mana di dalamnya
terdapat penjelasan bahwa Abu Bakar meriwayatkannya dari Abbad.
bin Tamim, dari pamannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al
Humaidi dalam Musnad-nya dari Sufuan bin Uyainah.

Ibnu Baththal mengatakan, hadits Abu Bakar menunjukkan
bahwa shalat [Istisqa'] dilaksanakan sebelum khutbah, sebab dia
menyebutkan bahwa beliau SAW shalat sebelum membalikkan
selendangnya. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar lebih akurat dalam
menukil kisah daripada anaknya, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, yang
menyebutkan khutbah sebelum shalat.

20. Menghadap Kiblat Saat Istisqa' (Memohon Hujan)

o o-, 7 o .

J;YGtf
t..o 1, , oi.oorfl gt.2L,a.;)l
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nr ,* i: ,Su .;ir;., ,S?': at;:r S;it;l,J-'oi;rri "ri G; il'^!r,

L.; ;t';'e; J'fir1'C.:" r-t^ i) i ,1:r ii
1028. Dari Abu Bakar bin Muhammad, Abbad bin Tamim

mengabarkan kepadanya, Abdullah bin Zaid Al Anshari mengabarkan
kepadanya bahwa Nabi SAW keluar menuju mushalla untuk shalat.
Ketika beliau berdoa -atau hendak berdoa- beliau menghadap kiblat
dan mengubah letak selendangnya. Abu Abdillah berkata, "[bnu Zaid
ini adalah fibnu Yazid] Al Mazini, sedangkan yang pertama adalah

fibnu Zaid] Al Kufi [berasal dari Kufah]."

Keteransan Hadits:

(Bab Menghadap Kiblat Saat Istisqa') yakni pada saat
berlangsungnya khutbah istisqa' di mushalla.

'i\'oi'tt3i')i tbt tiJ ifi2 p"" ketilca beliau berdoa atau hendak

berdoa) Keraguan dalam kalimat ini berasal dari perawi, ada
kemungkinan dia adalah Yahya bin Sa'id. As-Sanaj meriwayatkan
melalui jalur Yahya bin Ayyub, dari Yahya bin Sa'id, juga disertai
unsur keraguan. lmam Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal,
dari Yahya bin Sa'id tanpa menyebutkan keraguan, seperti dalam bab
"mengubah letak selendang". Sepertinya saat menceritakan hadits itu
dia ragu, dan ketika menceritakannya pada saat yang lain dia tidak
mengalami keraguan sedikitpun.

,.c;b rii l"-j i.nil' *p (Abdullah bin Zaid ini adalah Mazini),

yakni prra*i naaits istisqa' ini. Sedangkan yang pertama berasal dari
Kufah, dan ia adalah lbnu Zaid. Demikian keterangan tambahan ini
yang hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Sebenamya
tempat yang sesuai untuk kalimat ini adalah bab "Berdoa Saat Istisqa'
dengan Berdiri", karena pada bab ini telah disebutkan hadits yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid dan juga hadits yang
diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Maka, sangat baik bila
dijelaskan perbedaan antara keduanya ketika menyebutkan keduanya.
Sementara dalam bab ini tidak disinggung riwayat Abdullah bin Zaid.
Oleh karena itu, mungkin hal ini merupakan tindakan Al Kasymihani,
seakan-akan dia menemukan dalam catatannya secara tersendiri
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sehingga dia menulisnya di sini sebagai sikap hati-hati. Ada pula
kemungkinan makna perkatannya "don yang perloma", yakni yang
telah disebutkan terdahulu pada bab "Berdoa Saat Istisqa".

21. Mengangkat Tangan Bersama Imam Saat [Doal Istisqa'

^nt J;, Jt /^tr ,yf i'o_rr;f ,tr:, ;i ,'JG !.6 / ii *
,|;at .SJ^ *t'J't*, rJ- :Jui ^;j5t t;" &j ^-)L ilt &
!-i" *'t * ilt J:" ^)tt J;, e; ,'uAr irh ,j,;l' iri;
;L t*3t ,.r L? * ,jG o;:r;'^;'&-t;i ur6r g;': ri-

a:v a?\i *ir ,rt{ e W 'jj, r:i ,tl'}i

1029. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "seorang laki-laki badui
yang berasal dari pedusunan datang kepada Rasulullah SAW pada hari
Jum'at dan berkata, 'Wahai Rasulullah, hewan ternak telah binasa,
harta telah binasa, dan manusia telah binasa'. Maka Rasulullah SAW
mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, dan orang-orang
mengangkat tangan mereka bersama beliau untuk berdoa juga." Anas
berkata, "Tidaklah kami keluar dari masjid hingga diturunkan hujan
kepada kami. Hujan terus mengguyur kami hingga Jum'at berikutnya.
Lalu laki-laki tersebut datang kepada Nabi Allah SAW dan berkata,
'Wahai Rasulullah SAW, basyiqa musafir dan perjalanan terhalang'."

4dtq :tJ';r5:Jw *i * ^!r }e ir
U jl,tr's'
.i, Alt ,.--'.V'J I J

*r'* i
z .zz .t oi, a.

ueV. e"-l.s gf

,c. g. '.oz !c t6. t

e- f -P ,J.J^..",

i"erfi,r'tyilt* dt'**1 2qh!

t ,c.
jb tjruYt Jtt"tY\1
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1030. Al Uwaisi berkata, "Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, keduanya mendengar dari

Anas dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengangkat kedua

tangannya hingga aku melihat putihnya ketiak beliau."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung bantahan bagi mereka yang

mencukupkan doa imam saat istisqa' (memohon hujan), dan hal itu
telah kami sitir.

lr;;.jr' q y,'J'r-t 6- ,'J6'"l;3 * il, p i' € Jr,,Y1, G6

(maka laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata,
"Wahai Rasulullah, basyiqa musafir. "). Demikian yang disebutkan

dalam kebanyakan riwayat, yakni dengan lafazh "basyiqa". Namun

mengenai makna lafazh tersebut ada perbedaan pendapat. Dalam kitab
Bukhari, bahwa basyiqa maknanya adalah 'Jenuh". Al Khaththabi

meriwayatkan bahwa basyiqa bermakna "semakin hebat", yakni

semakin hebat kesulitan yang dihadapi oleh musafir. Al Khaththabi
mengatakan bahwa lafazh basyiqa tidaklah benar, bahkan yang benar

adalah latsiqa (l). Dikatakan lij.Jr 'rnJ artinyajalan menjadi becek;

aa" e?t 4 artinya pakaian terkena percikan hujan. Aku (Ibnu

Hajar) katakan, lafazh ini tercantum dalam riwayat Abu Ismail yang

telah kami sebutkan. Kemudian Al l(haththabi berkata, "Ada pula

kemungkinan lafazh yang sebenarnya adalah masyiqa (ry),

dikatakan O-yt ,ry artinya jalan menjadi licin. Sementara huruf ba'

dan mim sangat berdekatan."l

Ibnu Baththal berkata, "Aku tidak menemukan makna lafazh
basyiqa dalam bahasa Arab. Sementara dalam kitab Nawadir Al-

Lihyani disebutkan, nasyiq a (*F) y ang bermakna nasyib a (i;j). Lalu

disebutkan pada bagian huruf nun dan ba' dalam kitab Mujmal

Lughah oleh Ibnu Faris serta dalam kitab Ash-shihah; C tfu' O,;

' Yakni makhraj -tempat keluar bunyi-
memungkinan terjadinya pertukaran dari
masyiqa berubah menjadi basyiqa, penerj.
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yang tadinya mim menjadi ba', yakni dari tafazh



!?t, artinya rusa yang terperangkap oleh tali. Dikatakan 65
maknanya laki-laki itu terperangkap dalam suatu urusan yang ia t
dapat keluar darinya.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa lafazh yang terdapat
dalam riwayat Imam Bukhari telah mengalami perubahan (tashifl.
Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahkan ia memiliki sisi
pembenaran dari segi bahasa, bukan seperti yang mereka katakan.
Dalam kitab Al Mindhad dikatakan, basyiqa" berarti mundur dan tidak
maju. Berdasarkan hal ini maka makna hadits di atas adalah,
seseorang merasa lemah dan tidak mampu melakukan safor
(perjalanan) sama seperti lemahnya orang yang tidak mendapatkan
binatang buruan dimana binatang buruan lari dan dia tidak mampu
menangkapnya.

*-rli 
'lti': (lt Uwaisi berkata) Beliau adalah Abdul Azizbin

Abdullah, sedangkan Muhammad bin Ja'far adalah Ibnu Katsir Al
Madani, saudara Ismail. Riwayat tanpa sanad lengkap (mu'allaq) ini
tersebut di tempat ini dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan dalam
riwayat Abu Al Waqt dan Karimah tercantum pada bagian akhir bab
berikutnya. Sementara pada riwayat perawi lainnya tidak ditemukan,
sebab semuanya menyebutkannya di pembahasan tentang Ad-Da'awqt
[doa]. Namun riwayat ini disebutkan dengan sanad lengkap (maushut)
oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Mustokhraj, seperti yang akan
dibahas dalam pembahaan tentang Ad-Da'awat, insya Allah.

22.lmam Mengangkat Tangannya Saat Istisqa' (Memohon
Hujan)

,f.i*'i';"0 *t * frt,k'Cr otr ,iG !.G / ii'*
c1 c. t z) n, tlo- t3 '

',+1,,16.ai. & e';" i\t 1V)' C 11 a:.G!> 4:e
i0rr. ,*, Anas bin t*Aaih dia berkata, "Biasanya Rasulullah

SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada
saat istisqa' (memohon hujan), dan sungguh beliau mengangkat
(kedua tangannya) hingga terlihat putihnya ketiak beliau."

"hr,

idak
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Keterangan Hadits:

Judul bab ini tercantum dalam riwayat Al Hamawi dan Al
Mustamli. Ibnu Rasyid berkata, "Maksud Imam Bukhari rnenyebutkan

kembali bab dengan judul imam mengangkat tangannya -meski judul
bab sebelumnya telah mencakup masalah ini- adalah untuk memberi
faidah tambahan, yaitu bahwa beliau SAW tidak melakukan yang

demikian kecuali saat is ti s q a' (memohon huj an)."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan judul bab ini hendak

menyebutkan secara spesifik tentang masalah mengangkat tangan bagi
imam, sebagaimana pada judul bab sebelumnya menyebutkan secara

spesifik tentang masalah mengangkat tangan bagi orang-orang

fiamaah] umumnya, meski tercakup juga di dalamnya masalah

mengangkat tangan bagi imam." Lalu dia berkata, "Ada pula
kemungkinan maksud judul bab di atas adalah untuk menjelaskan cara

bagaimana imam mengangkat tangan, berdasarkan lafazh 'Hingga
t erlihot put ihnya ke t iak b e I iau'."

Az-Zain bin Al Manayyar mengatakan secara ringkas, "Tidak
ada pengulangan dalam kedua judul bab ini, sebab bab pertama

hendak menjelaskan bahwa makmum mengikuti imam dalam

mengangkat kedua tangan, sementara bab kedua hendak menetapkan

mengangkat tangan bagi imam saat istisqa' (memohon hujan)."

:ryJ' r.ll (kecuali saat istisqa') Secara lahiriah, hadits ini

menafikan mengangkat tangan pada selain doa istisqa' (memohon

hujan). Akan tetapi hal itu bertentangan dengan hadits-hadits yang

menyatakan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan pada selain doa

istisqa'. Imam Bukhari telah menyebutkannya pada judul bab

tersendiri dalam pembahasan tentang Ad-Da'awat (doa-doa). Maka,
sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkannya (yakni

mengangkat tangan pada selain doa istisqa') adalah lebih utama.

Sedangkan hadits Anas di atas dipahami bahwa beliau tidak
melihatnya, dan ini tidak menafikan apa yang dilihat oleh selainnya.

Sebagian ulama menakwilkan (memberi interpretasi) hadits

Anas -untuk mengompromikannya dengan hadits yang lain- bahwa
yang dinafikan di sini adalah cara [berdoa] secara khusus, baik sifat
yang dimaksud adalah mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya

ataupun sifat kedua tangan. Adapun mengangkat tangan lebih tinggi
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dari biasanya adalah berdasarkan lafazh, fl Cq. ,s;_ ,? @ingga
terlihat putihnya ketiak beliau). Pandangan ini dikuatkan bahwa
maksud hadits-hadits yang menyebutkan mengangkat tangan saat
berdoa, adalah menjulurkan tangan serta membuka kedua telapaknya
saat berdoa. seakan-akan saat istisqa' beliau sAw melebihkan dari
yang demikian hingga sejajar dengan mukanya, dimana pada posisi
seperti ini akan terlihat putihnya ketiak beliau. Sedangkan sifat kedua
tangan beliau itu sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat
Muslim dari Tsabit, dari Anas, ')t;;ii &:*t * io' ..p iitr'tr'r-, ot

:At 4 ^45 b. (bahwa Rasulullah SAW memohon hujan. moka

beliau menghadapkan punggung tongannya ke langit). Dalam riwayat
Abu Daud dari Anas disebutkan , q'F.kT i-U-'.6i $a .rt*;;_3if
yi,r"q *rt ,? -',?\\i.4 q (Beliau memohon huian seperti ini,

beliau menjulurkan kedua tangannya -lalu menempatkan bagian
telapok tangannya menghadap ke tanah- hingga aku melihat ptiihnya
ketiak beliau).

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama berkata, .Dalam setiap
doa untuk menghilangkan bencana, disunahkan mengangkat kedua
tangan dengan menempatkan punggung tangan ke arah langit. Tapi
apabila berdoa untuk meminta atau mendapatkan sesuatu, maka
menghadapkan telapak tangan ke langit'."

Ulama selainnya mengatakan bahwa menjadikan punggung
tangan ke arah langit saat istisqa' adalah sebagai simbol sikap optimis
akan adanya perubahan keadaan, sebagaimana yang diterangkan
tentang hikmah membalikkan selendang. Atau hal ini menggambarkan
sifat yang diminta, yaitu turunnya hujan ke bumi.

23. Apa yang Dikatakan Apabila Hujan Turun

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh 'kashayyibin' yakni hujan.,,
Sedangkan yang lainnya berkata, "Kata kerja bentuk sekarang (r,l/
mudhar:i) untuk lafazh shaaba dan ashaaba, adalahyashuubu.,,
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1032. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila melihat
hujan beliau mengucapkan, "Shoyyiban naafi'an (hujan yang

bermanfaat)". Riwayat ini dinukil pula oleh Al Qasim bin Yahya dari
Ubaidillah, dan diriwayatkan juga oleh Al Auza'i dan Uqail dari
Nafi'.

@:
(Ibnu Abbas berkata, "Lafazh'kashayyibin' yakni hujan."). Ath-

Thabari menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang lengkap
(maushul) melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan ini
merupakan pendapat jumhur (mayoritas ulama). Sementara sebagian
ulama mengatakan bahwa makna "Ash-Shaib" adalah awan.
Barangkali lafazh"shaib" berarti awan dalam konteks majaz.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa kesesuaian atsar Ibnu
Abbas dan hadits Aisyah adalah adanya lafazh "shqib" yang

tercantum dalam hadits itu. lmam Bukhari menyebutkan penafsiran
lafazh tersebut dalam judul bab, dan ini sering beliau lakukan. Az-
Zain bin Al Manayyar mengatakan, korelasinya adalah bahwa lafazh
"Shaib" dalam Al Qur'an selalu dikaitkan dengan hal yang tidak
disukai, sedangkan dalam hadits lafazh tersebut diberi sifat "manfaat".
Maka Imam Bukhari hendak menjelaskan dengan menukil perkataan

Ibnu Abbas, bahwa makna "shaib" adalah hujan, dan ini terbagi
menjadi yang bermanfaat dan yang membawa mudharat (bahaya).

9u * 'nah ga Attah, hujan yang bermanfaat). Demikian

disebutkan dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan selain riwayat Al

Mustamli tidak menyebutkan lafazh "*i:r 1fa Ailah). Hadits di atas

disebutkan secara ringkas. lmam Muslim meriwayatkan secara

lengkap melalui riwayat Atha' dari Aisyah, dengan lafazh, o€ s7 o€

Cj'.bit 6i, rs1 ,,5'*: yi eU,i Ji g i'i" (Biasanya apabita
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beliau berado pada hari dimana angin bertiup kencang, maka hal itu
diketahui dari wajohnya. Lalu apabila melihat hujan, maka beliau
mengalakan "rahmal"). Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan
Iebih jelas dari itu melalui jalur Syuraih bin Hani', dari Aisyah,

dengan tafazh, io' lt '8 uy ,S;ar q ,alt ;ii,l ?u ,ei., r:1 t:G

6.t *'Tl,i i,:a'o|fil ts$ lBiasanya apobila beliau melihar awan

hitam di duk maka beliau meninggalkon ctktivitasnya. Apabila telah
disingkapkan, maka beliau memuji Allah. Apabila hujan turun, maka
beliau mengucapkan, "Ya Allah, hujan yang bermanfaot."). Imam
Bukhari menyebutkan di bagian awal pembahasan tentang Bad'ul
Khalq (awal mula penciptaan) melalui jalur Atha' dari Aisyah
keterangan yang menyinggung bagian awal hadits di atas, dimana

disebutkan , '+3 'rr] ';.'tf:'Sai \ettou berjalan mondar-mondir dan

raut wajahnya berubofr). Dalam riwayat itu juga disebutkan, qs\i 6'1

<,f $l :G ii'Jtt G 'ot;! 1Om aku ridak tahu barangkali ia seperti

perkataon kaum 'Ad, "lni adalah awan [yong akan menurunkan hujan
kepada kamiJ. "). (Qs. Al Ahqaaf(46): 24)

Berdasarkan riwayat Atha' diketahui bahwa doa tersebut
diucapkan setelah turun hujan untuk memohon tambahan kebaikan
dan keberkahan, serta menolak dampak buruknya (mudharat) yang
tidak disukai.

,;;;- i. ,Ar ^'.;U 
(Riwayat ini dinukil pula oleh Al Qasim bin

Yahya) yakni AI Qasim bin Yahya bin Atha' bin Muqaddam Al
Maqdami dari Ubaidillah bin Umar. Namun aku tidak menemukan
riwayat ini dengan sanad yang lengkap (maushu[). Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang At-Tauhid meriwayatkan hadits lain
dengan sanad yang sama dengan hadits di atas, dari Miqdam bin
Muhammad, dari pamannya (Al Qasim bin Yahya). Al Mughlathai
mengatakan bahwa riwayat pendukung dari Al Qasim telah disebutkan
dengan sanad yang lengkap (maushu[) oleh Ad-Daruquthni dalam
kitab Ghara'ib Al Afrad melalui riwayat Yahya dari Ubaidillah. Aku
(lbnu Hajar) katakan, namun ini tidak sesuai, kecuali jika dalam
naskah Shahih Bukhari yang ada pada beliau tidak tercantum lafazh
"Al Qasim bin Yahya".
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ev * ,pi a1li\i 'ottji @l Auza'i dan (tqail juga

meriwayalkan dari Nafi). Adapun riwayat Al Auza'i dinukil oleh An-
Nasa'i pada pembahasan tentang Amalul Yaum walailah (amalan

siang dan malam) dari Muhammad bin Khalid, dari Al Walid bin

Muslim, dari Al Auza'i dengan lafazh, |$ Qang menenteramkan)

sebagai ganti lafazh rioti @ang bermanfaat).

Kami meriwayatkannya dalam kitab Al Ghailaniyar melalui
jalur Duhaim, dari Al Walid dan Syu'aib -yakni Ibnu Ishaq- keduanya
berkata: Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, Nafi' telah
menceritakan kepadaku, lalu disebutkan seperti di atas. Begitu pula
yang tercantum dalam riwayat Ibnu Abi Al Isyrin dari Al Auza'i,;
Nafi' telah menceritakan kepadaku (Diriwayatkan oleh lbnu Majah).
Dengan demikian, hilanglah apa yang dikhawatirkan bahwa Al Walid
melakukan tadlis (penyamaran riwayat). Namun terjadi perbedaan
yang sangat banyak pada riwayat ini dari AI Auza'i, seperti
disebutkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Al llol, dan riwayat paling
berdasar adalah yang tersebut di tempat ini. Riwayat Duhaim memberi
keterangan bahwa Al Auza'i telah mendengar riwayat tersebut dari
Nafi', berbeda dengan mereka yang menafikannya. Sedangkan
riwayat Uqail telah dikutip pula oleh Ad-Daruquthni.

Al Karmani berkata, "Pada bagian awal, Imam Bukhari
mengatakan 'riwayat ini dinukil pula'. Kemudian beliau mengatakan
'dan diriwayatkan pula oleh Al Auza'i...' seakan-akan perbedaan
susunan kalimat ini memberi faidah adanya cakupan yang bersifat
umum pada kalimat kedua, karena riwayat yang bersifat umum
mungkin dalam bentuk mutaba'ah (riwayat pendukung dengan sanad
yang sama) dan mungkin pula dalam bentuk yang lainnya. Maka, ada

kemungkinan keduanya telah meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi',
sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidillah, dan kemungkinan pula
keduanya meriwayatkan hadits tersebut dengan sifat yang lain."
Demikian perkataan beliau. Akan tetapi aku tidak mengerti mengapa

beliau tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh
Imam Bukhari sebagai ketelitian beliau dalam mengungkapkan
kalimat, padahal itulah yang dimaksudkan beliau di tempat ini
berdasarkan apa yang telah kami jelaskan bahwa semua riwayat
perawi tidak berbeda.
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Adapun perbedaan yang disebutkan Ad-Daruquthni hanya

kembali kepada permasalahan, apakah ada perantara antara Al Auza'i
dan Nafi' atau tidak? Sementara Imam Bukhari membatasi riwayat Al
Auza'i bahwa ia menerimanya dari Nafi'. Sedangkan para perawi
tidak berbeda bahwa Nafi' telah meriwayatkannya dari Al Qasim, dari
Aisyah. Maka tampak riwayat tersebut berkedudukan sebagai

mutaba'ah (riwayat pendukung dengan sanad yang sama), dan bukan

mukhalafah (riwayat pendukung dengan sanad yang berbeda). Begitu
pula halnya dengan riwayat Uqail. Akan tetapi oleh karena riwayat
pendukung Al Qasim lebih dekat ke sumbernya daripada riwayat Al
Auza'i dan Uqail, maka Imam Bukhari menyebutkannya secara

terpisah.

24. Orangyang Membiarkan Dirinya Terkena Hujan Hingga
(Air) Menetes di Jenggotnya

\t .* ;ut J'y, y" ,rb'^; utltuAi i,ru.11; i il'*
?'i i;r ;"'+x- e, ^1? 

it* rtr J'yrq *'t *
L,it )te

6') is *j *
,. c. o, o. oi c!o.pf"lr.rdf

,iry' Lci,ii' elir, ar J';:ru-:Jrr'gr;f ;u ,a;l)r

9t qt'es.i a";6',rI i,Sv .^;t, & 
";g- 

plr C"i, uL
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dt ub lt J;; €j ,,Su ry- ti ui air
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1033. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Manusia ditimpa
kemarau pada masa Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW
sedang berkhutbah di atas mimbar para hari Jum'at, seorang badui
berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan iyaall
telah kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar kami
di beri hujan!."' Anas berkata, "Rasulullah SAW mengangkat kedua
tangannya dan (saat itu) tidak ada awan sedikitpun di langit." Anas
berkata, "Tiba-tiba muncul awan seperti gunung, kemudian beliau
SAW belum turun dari mimbarnya hingga aku melihat air hujan
menetes dari jenggotnya." Anas berkata, "Hujan pun turun kepada
kami pada hari itu, keesokan harinya, dan keesokannya lagi, serta hari
berikutnya hingga sampai pada Jum'at yang lain. Lalu orang badui itu
berdiri 

-atau 
laki-laki yang lain- dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

bangunan telah roboh, harta telah tenggelam, maka berdoalah kepada
Allah untuk kami!' Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya
dan mengucapkan, 'Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas komi'."
Anas berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan
tangannya ke suatu arah di langit melainkan (tempat itu) terbuka,
hingga jadilah Madinah sama seperti Jaubah (segala sesuatu yang

berlubang di tengahnya) hingga lembah 
-lembah Qanat- dipenuhi

air selama sebulan." Anas berkata, "Tidak ada seorang pun yang
datang dari satu penjuru melainkan bercerita tentang hujan."

Keteransan Hadits:

Sepertinya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada
riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin

Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, dia berkatu, & h' .J- lt J?:'*

ir, f 4:', i'h i,:ti: '-)a, u.tbi ;; t.l ,ui (Rasututtah sAW

menyingkap kainnya hingga beliau ditimpa oleh air hujan. Beliau
bersabda, "Sesungguhnya ia masih dekat masanya dengan

' Y*g dimaksud dengan iyaal adalah semua yang nafkahnya berada dalam tanggungan
seseorang, Penerj.
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Tuhannya). Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah
masih dekat masa pembuatannya dari Tuhannya. Seakan-akan Imam
Bukhari hendak menjelaskan bahwa air hujan yang menetes dari
jenggot beliau SAW bukan suatu kebetulan, bahkan hal itu dilakukan
dengan sengaja. Oleh sebab itu, beliau memberi judul "orang yang
membiarkan dirinya terkena hujan". Sebab apabila bukan disengaja,
maka beliau akan turun dari mimbar ketika hujan mulai turun. Tetapi
beliau sAw tidak melakukan hal itu, bahkan beliau terus berkhutbah
hingga hujan turun dengan deras dan menetes melalui jenggotnya.
Adapun pembahasan hadits Anas secara mendetail telah diterangkan
pada bab "merubah letak selendang".

25. Apabila Angin Bertiup Kencang

4ti\ii.^ut slst ,trs ,Jts"*.";;i f 'ft f t
ei * "u' ;-. d'y; qu.i t,

1034. Dari Humaid, bahwasanya beliau mendengar Anas
berkata, "Apabila angin bertiup kencang, maka hal itu diketahui dari
wajah Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab Apabila Angin Tertiup Kencang), yakni apa yang harus
dilakukan baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Ada pendapat
yang mengatakan bahwa alasan dimasukkannya judul bab ini dalam
pembahasan istisqa' (meminta hujan), adalah karena yang dimaksud
dengan istisqa' adalah turunnya hujan, sementara pada umumnya
angin itu diikuti oleh hujan.

Telah disitir mengenai apa yang harus dilakukan saat angin
bertiup kencang. Hal ini tercantum pula dalam riwayat Aisyah (seperti
akan disebutkan) dan juga dalam riwayat Abu Ya'la melalui sanad
yang shahih dari Qatadah, dari Anas, dimana Nabi SAW ketika
mendapatkan angin bertiup dengan kencang, maka beliau

mengucapkan, yrcVi G7 q *\'irt ,yroVi i f Ui,JiilijltrjJr
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(Yo Allah aku meminta kepada-Mu kebaikan yong karenanya Engktu
merintahkannya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang
karenanya Engkau memerintahkannya). Keterangan tambahan yang

ada dalam riwayat Humaid ini harus diterima, karena para perawinya

tergolong t s iq ah (terpercaya).

Sehubungan dengan masalah ini, lmam At-Tirmidzi juga

meriwayatkan hadits dari Aisyah, Abu Daud dan An-Nasa'i yang

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Ath-Thabrani meriwyatkan dari
Ibnu Abbas.

Riwayat ini menyebutkan "angin kencang". Hal itu berarti,

apabila angin tersebut tidak bertiup dengan kencang, maka kita tidak
harus melakukan seperti apa yang diterangkan dalam hadits tersebut.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersikap muraqabah
(mawas diri) terhadap Allah SWT, dan berlindung kepada-Nya saat

terjadi perubahan keadaan serta sesuatu yang dikhawatirkan akan

terjadi.

26. Sabda Nabi SAW.-"Aktt Ditolong Dengan Angin Timur (Ash'
Shaba)."

i. I i,, ".': ,t. c, c .

-b .,Jl .-ll tV arJl f
.a

rbu. L'.:i ,j6 At ,ist

:f'n'r"G'6'b?1
1035. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW betsabda,"Aku

di tolong dengan angin timur (Ash-Shaba), dan kaum Ad dihancurkan

dengan angin barat (Ad-Dabur)."

Keterangan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW "Aku Ditolong Dengan Angin Timur

[Ash-ShabaJ). Ibnu Al Manayyar mengatakan, pada judul bab ini
terdapat isyarat pengkhususan cakupan hadits Anas yang terdahulu,

bahwa angin yang dimaksud pada hadits Anas adalah semua jenis

angin selain angin timur (Ash-Shaba). Sebab, keberadaan angin ini
dijadikan oleh Allah SWT sebagai penolong bagi beliau SAW yang
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merupakan pertanda bahwa ia adalah angin yang -"nggembirakan,
berbeda dengan jenis angin lainnya. Ada pula kemungkinan
keumuman hadits Anas tetap berlaku; baik karena pertolongan dengan

Ash-Shaba lebih akhir daripada hadits Anas, sebab ini terjadi pada

perang Ahzab dan inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, 6\ii
6\j I tlii U-: # "Lalu Kami kirimkan lccpada mereka angin

topon dan tentaro yang tidak dapat ksmu melihatnya." (Qs. Al
Ahzaab(33): 9) sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Mujahid
dan selainnya. Atau pertolongan dengan Ash-Shaba sebagai rahmat

bagi Nabi SAW. Disamping itu Ash-Shaba dapat membentuk awan

dan mengumpulkannya, dan hujan pun turun pada kondisi demikian.
Sementara dalam hadits terdahulu disebutkan; apabila hujan telah
turun, maka beliau SAW tampak gembira. Hal ini mengindikasikan
bahwa angin timur (Ash-Shaba) juga termasuk angin yang ditakuti
saat bertiup. Dengan demikian pendapat ini menggoyahkan
pengkhususan yang telah disebutkan. l(allahu a'lam.

ra)u.ldengan angin timur). Angin ini biasa pula dinamakan Al

Qabul (depan), sebab ia bertiup dari arah terbit matahari dan
berhadapan dengan pintu Ka'bah. Lawannya adalah angin barat (Ad-
Dabur) yang telah membinasakan kaum 'Ad.Di antara kesesuaian dua

angin tersebut adalah, bahwa angin Al Qabuul (depan) dijadikan
sebagai penolong ahli Qabul (orang-orang yang menerima kebenaran),

sedangkan angin Ad-Dabur (belakang) dijadikan sebagai kebinasaan
ahli idbar (orang-orang yang menolak kebenaran). Angin barat (Ad-

Dabur) lebih dahsyat daripada angin timur (Ash-Shaba), sebagaimana
akan kami jelaskan pada kisah kaum Ad, dimana dikatakan bahwa

tiupan angin tersebut hanya sedikit nurmun dapat memusnahkan

seluruh kaum 'Ad tanpa kecuali. Allah SWT berfirman, ';1t ia "';',hi-{}i. (Apakah engkau melihat mereka yang tersisa). Oleh karena Allah

mengetahui rasa kasihan Nabi SAW terhadap kaumnya dengan

harapan mereka mau menerima Islam, maka Allah mengirimkan untuk
mereka angin timur (Ash-Shaba), sehingga mereka terpaksa

meninggalkan medan peperangan dengan kaum muslimin di l(handaq
akibat kesulitan yang menimpa mereka. Namun demikian, tidak
seorang pun mereka yang dibinasakan.
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Jenis angin yang lain adalah; angin selatan (Al Janub) dan angin

utara (Asy-Syamal). Keempat jenis angin ini bertiup dari empat arah.

Adapun angin yang bertiup di antara dua dari empat arah tersebut,

maka dinamakan dengan angin An-Nakba'. Keterangan selanjutnya

akan disebutkan dalam pembahasan tentang Bad'ul Khalq (awal mula

penciptaan).

27. Apayang Dikatakan Tentang Gempa dan Tanda-tanda
Kebesaran Allah

a. t. , ,;> i-etJl
(->

too t-.

-i*": cuif

'*.+id' 3; k;- Jb' J';r' 
'e1 ,6-';rl

1036. Dari eUu Uu.airuh, diu berkata, Nabi SAW bersabda,

"Hari kiamat tidak akan datang hingga ilmu dicabut, banyak gempa,

waktu menjadi berdekatan, fitnah merebah dan merajalelanya Al
Harj, yaitu pembunuhan... pembunuhan... hingga harta meniadi

banyak di antara kamu dan melimpah."

:r js :Js .6- ei vv e a 1.,u.'".;alt'lo i,Su '* ,:.t *
.gruari';'&drt 4L J:'t'Jr'Jtii, :iu iSv .e;x q:

1037. Dari Ibnu Umar, dia berkata,o'Ya Allah, berkahilah untuk

kami pada Syam dan Yaman." Beliau berkata, "Mereka berkata, 'Dan

pada Najed'." Dia berkata, "Dia mengatakan, 'Di sana ada gempa dan

fitnah, dan darinya muncul tanduk syetan'."

Keterangan Hadits:

(Bab Apa yang Dikatakan tentang Gempa dan Tanda-tanda

Kebesoran Allah). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa manakala

angin yang bertiup menimbulkan rasa takut yang berdampak pada

48O - FATIII'L BAARI

,'*') * ilt J, UtJu ilG r';',; ,s,i *
,ic1t .,rw.j,j;1}' 'k't ,iijr '*:f

it'i \
'#')



sikap khusyu' dan inabah (taubat), maka gempa dan yang sepertinya
lebih pantas mendapatkan sikap seperti itu. Terlebih lagi dalam suatu

riwayat disebutkan bahwa banyaknya gempa termasuk tanda-tanda
kiamat.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, sisi yang melegitimasi
masuknya judul bab ini dalam bab-bab tentang istisqa' (memohon
hujan), adalah bahwa gempa dan yang sepertinya banyak terjadi saat

hujan turun. Sementara telah disebutkan doa yang diucapkan ketika
turun hujan, maka Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa tidak
ditemukan satu hadits pun yang memenuhi kriteria beliau mengenai
doa yang diucapkan saat gempa ataupun yang sepertinya.
Pertanyaannya, apakah seseorang dianjurkan untuk shalat saat terjadi
gempa? Ibnu Mundzir menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu.
Pandangan yang mengatakan seseorang dianjurkan shalat saat terjadi
gempa merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sejumlah ulama.
Sedangkan Imam Asy-Syaf i berpendapat bolehnya seseorang untuk
shalat saat terjadi gempa apabila hadits Ali mengenai hal itu terbukti
akurat. Pendapat yang membolehkan juga telah dinukil dari Ibnu
Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdunazzaq dan ahli hadits lainnya.
Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya melalui jalur

Ubaid bin Umair, dari Aisyah, dari Nabi SAW, ?GtL-, crr,-1r iy;
,1tSi'6111 6naht saat terjadi tanda-tanda kebesaran Altah adalah

enam l<nli ruku' dan empat kali sujud).

Dalam bab ini,Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertamo, hadits Abu Hurairah melalui jalur Abu Az-Zinad dari
Abdurrahman -yakni Ibnu Hurmuz Al A'raj- dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, J;r?' *i p, rt- e ei,ilt ?:ris | (Hari kiamat tidak

akan ditegakkan hinggo ilmu dicabut, dan gempa sering terjadi). (Al
Hadits).

Hadits ini akan diterangkan secara mendetail dalam pembahasan
tentang Al Fitan (Fitnah), karena Imam Bukhari menyebutkan kembali
dan menjelaskannya secara panjang lebar. Sebagian hadits itu beliau
sebutkan di tempat ini dan dalam pembahasan tentang Zakal serla Ar-
Ri q aq (kelembutan hati).
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Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami
makna " zatmmt berdekatan" :

l. Dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, tidak nampak
perbedaan panjang pendeknya malam dan siang.

2. Kiamat telah dekat.

3. Hilangnya keberkahan sehingga malam dan siang berlalu begitu
cepat.

4. Orang-orang yang hidup di zaman itu berdekatan dalam hal
keburukan dan meningalkan kebaikan.

5. Munculnya negiua-negera yang saling berdekatan dan seseorang

hidup'z lebih lama karena banyaknya fitnah.

An-Nawawi mengatakan dalam l<rtab Syarah Muslim, bahwa
makna lafazh "hingga waldu menjadi berdekatan" adalah, hingga
kiamat menjadi dekat. Pernyataan An-Nawawi dianggap lemah oleh
Al Karmani, Dia mengatakan, bahwa sebenarnya makna yang

disebutkan An-Nawawi, telah termaktub dengan jelas dalam hadits,
padahal makna yang sesungguhnya tidak seperti yang dia katakan.

Bahkan maknanya adalah zaman yang bersifat umum telah dekat

kepada zarmanyang bersifat khusus, yakni hari kiamat. Apabila waktu
itu telah dekat, maka terjadilah hal-hal mungkar yang disebutkan
dalam hadits.

Kedua,adalah hadits Ibnu Umar, v& d d 3rU "4li 1fa Ailah,

berlrahilah untuk kami pada Syam). Dalam hadits ini disebutkan pula,

#$ ,Sil}r Srri 'iti .,ip ,!i $'6 (Mereka berkata, "Dan pada

Najed-" Beliau berlata, "Di sana terjadi gempa dan fitnah.").
Demikian yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada

2 Pada catatan kaki ceukan Bulaq disebutkan, *Dernikian yang terr.apat pada naska,r. dan

barangkali lafazh 'tidak' terhapus dari naskah tersebut. Yakni seharusnya adalah; dan

seseorang tidak hidup lebih lama...".
Adapun tafsiran lebih tepat mengenai'\yaktu berdekatan" yang disebutkan pada hadits adalah

apa yang terjadi pada zaman ini, dimana antara kota-kota serta bagian-bagian negeri sudah

berdekatan dan waltu yang dibutuhkan untuk menempuhnya menjadi sangat singkat berkat

penemuan pesawat, mobil" alat komunikasi dan lain-lain.
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kami, yaitu secara mququf dari Ibnu Umar, dia berkata, 5r[ ';lli gtt
Allah berkahilah...) tanpa menyebutkan Nabi SAW.

Al Qabisi berkata, "Dalam naskah Imam Bukhari tidak
disebutkan kata 'Nabi SAW' namun kata tersebut menjadi suatu

keharusan, sebab masalah seperti ini tidak dikatakan berdasarkan
pendapat semata." Lafazh seperti di atas merupakan riwayat Al
Husain bin Al Hasan Al Bashri dari keluarga Malik bin Yasar, dari
Abdullah bin Aun, dari Nafi'.

Azhar As-Saman meriwayatkan dari Ibnu Aun dengan

menyebutkan "Nabi SAW" secara tegas, seperti yang akan disebutkan
pada pembahasan tentang Al Fitan (fitnah). Di samping itu, kami akan

menyebutkan pula para perawi yang sepakat dengan Azhar dalam
menisbatkan hadits ini langsung kepada Nabi SAW.

Adapun lafazh, Sy Cj liS lUereks berkata, "Dan poda

Najed. "), ini diucapkan oleh sebagian sahabat yang hadir saat itu. Hal
ini seperti kisah dalam hadits lain ketika Nabi SAW mendoakan

kebaikan untuk orang-orang yang mencukur, ;)-j";iJ :riri lUerelu
b e rkata, " Dan orong-orang yang me me ndekkan rambut. ").

28. Firman Allah Ta'ola,"Kamu (Mengganti) Rezeki (yang Allah
Berikan) dengan Mendustakan (Allah)." (Qs. Al Waaqi'ah(56): 82)

'€'f,1 1t&I' i6
Ibnu Abbas berkata, "Kesyukuran kamu."

f h' J, ^)tt J;, tl J- :Ju ,(r oa,;t y i I *
A, ,g,q'sk l; iy* ?rir..#,!* *t
ritl o'rlr\3 Ji ,iu; c1t * *i *'trr ir * C, J:.il

€. q'y q? i'&i ,,so .Pi f i;, ir 'rju 
i'6; i;
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Vn o., q'i 6: *)i yt ,yru'PJ, iJv'; (G tVk't

"u'i €. ";t{ uy' ik3 ;k if 'i6 ; (?, ,'f'fJL..

f'jir,
1038. Dari Zaidbin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Rasulullah

SAW shalat mengimami kami pada shalat Subuh di Hudaibiyah

setelah pada malamnya turun hujan. Ketika selesai, Nabi SAW

menghadap kepada manusia dan bersabda,'Apakah kqlian tahu apa

yang difirmonkan oleh Tuhan kalian?' Mereka berkata, 'Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, 'Di pagi hari di

antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir
(ingka). Adapun orang yang mengatakan kami diberi huian korena

karunia Allah dan rahmat-Nya, maka ia adalah orang yang beriman

kepada-Ku dan kofi, terhadap bintang. Sedangkan orang yang

mengatakan kami diberi hujan karena [terbenamnyal bintang ini dan

ini, maka ia adalah orang yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada

bintang'."

Keteransan Hadits:

(Bab Firman Allah "Don Kamu Mengganti [Rezeki yang Allah

BerikanJ dengan Mendustakan [AllahJ. " Ibnu Abbas berkata,

"Kesyukuran kamu."). Kemungkinan yang dimaksud adalah, Ibnu

Abbas membaca ayat itu demikian. Kemungkinan ini didukung oleh

riwayat Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih dari Husyaim,

dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwasanya

beliau biasa membaca t'il83 '€S i'P 0"fu': (dan knmu

mengganti kesyukuran kamu dengan mendustakon Allah).

Ibnu Mardawaih juga menukil melalui jalur ini dalam

pembalrasan tentang At-Tafsir Al Musnad. Muslim meriwayatkan

melalui jalur Abu Zasil, dari Ibnu Abbas, dia berkata, it '4,6t 'Y

*j y io' ,r,t.a ,1t )'b'; * (Manusis diberi hujan pada masa

Rasulullah SArl) Lalu disebutkan seperti hadits Z::d.bin.Khalid,di

bab ini, dan pada bagian akhirnya disebutkan, et't )Ar :aflt :f a;S
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1*;) ;;rk iY e ;-f 
'orpfrl'4;, o:r:rri'j';-a tyt 7iJ, g --

6s':r;':1Xt oW pf il-l' 'lq 
;;i f ir q3 4 ,F-f .o1:)t:;,t,

oi.,SS '6 W"fo mrunlah ayar ini [ortinyaJ, " Maka Aku bersu@t
dengan lempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sunph
itu adalah sumpah yang besar kalau ktmu mengetahui, sesungguhrya
Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang
terpeliharo (Lauh Mahftnh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-
hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka,
apalrah kamu menganggap remeh saja Al Qur'an ini? Komu
mengganti rezeki fyang Alloh berikanJ dengan mendustakan

[AllahJ.)" Dari riwayat ini diketahui kesesuaian judul bab dan Atsar
Ibnu Abbas dengan hadits Taidbin Khalid.

Riwayat serupa dengan atsar Ibnu Abbas yang mu'allaq (tanpa
sanad lengkap) telah dinukil pula melalui jalur marfu' (langsung dari
Nabi SAW) dari hadits Ali. Tetapi konteksnya menunjukkan bahwa ia
adalatr suatu penafsiran, bukan salah satu bentuk bacaan Al Qur'an.
Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abd bin Humaid melalui jalur
Abu AMurrahman As-Sulami, dari Ali, dari Nabi SAW [secara

marful, ,k :F€y ,i,;o ,i'# a:rw ,s6 t'{c\: o'};#i loan
lromu mengganti rezeki kamu." Ia berkata, "Yakni kamu mengganti
lresyukuran komu, dimana kolian mengatakan; kami diberi hujan
lrarena terbenamnya bintang ini. ").

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bacaan ayat ini -yang
masyhur sampai kepada kita- sebenarnya tidak menyebutkan sebagian

kalimat secara tekstual, dimana seharusnya adalah, 8\ ft o:iWi
(dan lralian mengganti kesytkuran terhadap rezeki kamu).

Ath-Thabari berpendapat, bahwa makna yang dimaksud adalah;
kalian menjadikan rezeki yang harus kalian syukuri itu untuk
mendustakan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa makna
"rezeki" menurut bahasa [dialek] Azad Syanu'ah berarti syukur,
sebagaimanayang dinukil oleh Ath-Thabari dari Al Haitsam bin Adi.

,ti* '# (apokah kalian mengetahui) Lafazh isti/hoont

(pertanyaan) ini bermakna tanbih (menarik perhatian).
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Dalam riwayat Sufyan dari Shalih yang dikutip oleh An-Nasa'i

disebutkan, Uif' n3..l 
'J;t 6 ftLLS 

nJi llpakah kalian belum mendengar

apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian tadi malam). Ini termasuk
hadits-hadits llahiyah, dan ada kemungkinan Nabi SAW menerimanya
dari Allah tanpa perantara atau melalui perantara.

qY e Oi gi pagi hari di antara hamba-Ku). Penisbatan

lafazh "hamba" kepada Allah di tempat ini adalah penisbatan yang
bersifat umum, karena setelah itu dibagi menjadi [hamba] mukmin
dan kafir. Berbeda dengan firman Allah, misalnya dalam surah Al
Israa' ayat 65, od.L }r* U d *:|'ttl lsrrungguhnya hambo-Ku

tidak ada bagimu kekuasaan atas mereka), dimana penisbatan dalam
ayat ini berbentuk tasyrif (kemuliaan).

l'kj ,Sr"gi| (beriman kepada-Ku dan kafir). Ada kemungkinan

yang dimaksud dengan "kafir" dalam hadits ini adalah kafir syirik,
karena kata itu disebutkan berlawanan dengan kata iman.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Nashr bin Ashim Al-
Laitsi, dari Muawiyah Al-Laitsi, dari Nabi SAW, 'ny u'$ L"$;"

{* :r,€Y ,o'i';rr. r{f dtr+3 !\ q:a, q,\: *ht Jf
(Manusia berada dalam keadaan kekeringan (<emarau), lalu Allah
menurunknn kepada mereka rezeki (hujan) dari langit. Namun
akhirnya mereka menjadi orang-orang musyrik, dimana mereka
berkata, " Komi diberi hujan kareno terbenamnya bintang ini. ").

Mungkin juga yang dimaksud adalah kufur nikmat (ingkar
terhadap nikmat). Kemungkinan ini diindikasikan oleh lafazh dalam

riwayat Ma'mar dari Shalih, dari Sufuan , d?t 46 ,P C-y "i 6ii

€rui "i: t (Adapun orang yang memuji-Ku atas huian yang Aku

turunkan serta menyanjung-Ku, maka ia telah beriman kepadaku).
Riwayat serupa juga terdapat dalam riwayat Suffan yang dikutip oleh
An-Nasa'i dan Al Ismaili. Pada bagian akhir riwayat tersebut

dikatakan, gr'F: (Dan lrafir kepada-Ku); atau dikatakan, n*)'Fi
(dan kafir (ingka) terhadap nikmat-Ku).
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Dalam riwayat Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, 'i|g 'e U-i'&i tt. *U ,tV ,P 'c-u:i o,ar jri
(Allah berfirman, "Tidaklah aku memberikan suatu nikmat kepada

hambo-hamba-Ku melainkan sebogian merelu k fi, (ingka)
terhadapnya).

Imam Musfim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, a6r 6'g,*i
'ig '&j "fv (Di pagi hari, di antara monusia, ada yang bersyukur

dan ada yang kafir [ingkarD.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat yang pertama

[maksud kufur tersebut adalah syirik], dan maksimal pernyataan yang

aku temui mengenai hal itu adalah pendapat Imam Syaf i. Beliau
berkata dalam kitab ,4/ L'mm. "Barangsiapa berkata bahwa kami diberi
hujan karena terbenamnl'a bintang ini dan itu, sebagaimana
dimaksudkan oleh sebagian orang musyrik yang menisbatkan hujan
kepada terbenamnya bintang tertentu [dalam arti terbenamnya bintang
tersebut yang menurunkan hujan], maka sungguh ia telah kafir
sebagaimana disaMakan oleh Rasulullah SAW. Sebab terbenamnya
bintang hanyalah waknr- sedangkan waktu adalah makhluk (ciptaan),
tidak memiliki kekuasaan bagi dirinya ataupun bagi yang lainnya.
Adapun orang yang berkata bahwa kami diberi hujan karena
terbenamnya bintang ir;. dalam arti pada waktu terbenamnya bintang
tersebut, maka dia tidak termasuk kafir. Namun mengucapkan
perkataan selain itu lebih aliu sukai, yakni untuk menutup pintu
syirik."

Ibnu Qutaibah menukil dalam kitab Al Anwaa'bahwa bangsa

Arab dalam masalah ini terbagi menjadi dua golongan, mirip seperti
apa yang dikatakan oleh Imam Syaf i. Lalu dia berkata, "Makna
lafazcn nau' adalah terbenamnva salah satu bintang di barat, di antara

dua puluh delapan bintang 1'ang berada di garis peredaran bulan.

Lafazh ini berasal dari kata nao'a ("9) yang bermakna 
'hL

(terbenam). Sementara ulama yang lain berpendapat, bahr,ra

maknanya adalah terbit, karena berasal dari kata rti yang berarti ,aii
(bangkit atau muncul). Namm kedua pendapat ini tidak berb€da

dalam hal waktr:" sebab setiap salah satu di antara kedua puluh
delapan bintang tersebut apabila terbit di timur, maka akan terbenm,
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di barat. Hal ini terus berlangsung hingga dua puluh delapan bintang

dan berakhir pula masa satu tahun. Masa kemunculan setiap salah satu

dari bintang tersebut sekitar tiga belas hari."

Lalu Ibnu Qutaibah berkata, "Orang-orang Jahiliyah

beranggapan bahwa turunnya hujan itu disebabkan terbenamnya

bintang, baik karena perbuatan bintang tersebut secara langsung -
menurut anggapan mereka- atau hanya menjadi pertanda turunnya

hujan. Maka syariat Islam membatalkan pendapat mereka dengan

menjadikan anggapan atau keyakinan seperti itu sebagai bentuk

kekufuran.

Apabila seseorang berkeyakinan bahwa tenggelamnya bintang

tersebut berpengaruh terhadap turunnya hujan, niscaya kekufurannya
termasuk kufur syirik [menyekutukan Allah SWT]. Sedangkan jika ia
berkeyakinan bahwa hujan turun karena tenggelamnya bintang
berdasarkan pengalaman atau eksperimen, maka ia tidak termasuk
kufur syirik namun tetap boleh disebut sebagai orang yang kufur
nikmat (ingkar terhadap nikmat), karena tidak ada dalam satu pun di
antara jalur periwayatan hadits tersebut perantara antara kufur dan

syirik. Maka kata "kafir" dalam hadits itu dipahami dalam dua makna

agar mencakup dua hal sekaligus.

Sedangkan orang yang diam [tidak mengatakan hal itu] bisa

termasuk dalam kategori tersebut, karena orang yang memiliki
keyakinan terkadang bersyukur ataupun kufur dalam hatinya. Atas

dasar ini maka lafazh "Barangsiapa yang berkata..." mempunyai
makna yang lebih luas dari sekedar ucapan lisan, bahkan ia mencakup
pula keyakinan. Sebagaimana halnya makna kufur dalam hadits itu
lebih luas dari sekedar kufur syirik, bahkan mencakup pula kufur
nikmat.

$?i t? i*, t# (kami diberi huian karena terbenamnya

bintang ini don itu). Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh

An-Nasa'i disebutkan, ?4, ;i €Y (Kami diberi hujan karena

tenggelamnya bintang Al Mijdoh). Tapi ada yang menamakannya

bintang Al Mujdah, yaitu bintang Ad-Dubran (yang membelakangi).

Dinamakan demikian karena ia membelakangi bintangTsaroyya, yaitu

bintang kecil yang berwarna merah menyala.
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Ibnu Qutaibah berkata, "Setiap bintang yang disebutkan
memiliki masa terbenam, dan sebagiannya memiliki cahaya lebih
merah dan lebih terang daripada yang lainnya. Sedangkan masa

terbenamnya (baca; berakhirnya masa kemunculannya) bintang Ad-
Dubran merupakan waktu yang tidak baik menurut anggapan
mereka." Seakan-akan yang demikian disebutkan dalam hadits untuk
mengingatkan sikap mereka yang berlebihan dalam menisbatkan
hujan kepada masa kemunculan atau terbenamnya suatu bintang,
meskipun hal itu bukan termasuk perbuatan yang terpuji. Atau
bertepatan turunnya hujan pada waktu tersebut jika ini merupakan satu

kisah yang sama. Dalam kitab Al Maghazi oleh Al Waqidi disebutkan
bahwa yang mengatakan "Kami diberi hujan karena terbenamnya
bintang Asy-Sya'rf' pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin
Salul, yang diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah.

Pelaiaran vans dapat diambil

Imam boleh mengajukan permasalahan kepada sahabatnya
meskipun permasalahan itu hanya dapat diketahui melalui analisa
yang sangat kritis.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang wali yang mampu
menangkap suatu isyarat, diperbolehkan menyimpulkan suatu
perkataan yang ia nisbatkan kepada Allah.t Demikian yang saya baca

dari tulisan sebagian syaikh kami, seakan-akan ia menyimpulkannya
dari sikap Nabi SAW yang menanyakan kepada para sahabatnya

tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Lalu ia memahami kalimat
tanya di sini sebagaimana makna hakikatnya, tetapi para sahabat

memahaminya lain. OIeh sebab itu, mereka tidak menjawab kecuali
dengan menyerahkannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

I Ini merupakan kesalahan yang nyatq dimana mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa

didasari ilmu. Seorang muslim tidak boleh melakukan hal tersebut. Bahkan apabila ditanya
sesuatu yang ia tidak tahu, hendaknya ia mengatakan "Allah lebih mengetahui", seperti yang

dilakukan para sahabat.

FATHT'L BAARI _ 449



29. Tidak Ada yang Mengetahui Kapan Hujan Turun Kecuali
Allah

ir' lt -"eJ;rx-) ;:i
Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, "Lirna perkara,

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah."

;ir L9,*t y ilt ,k :, J';, i6 'i6 
'# lt *

cLi &-,t;,f e.i'k-iLi pt y ,lir' 11 ,1:rr;") ;:;
v) ,llu 

"-k 
$v "ui

:*j * ilt ,* 4t ,f ;i; i)'JG':

* 't1,rLl!i ,t }k"cn , a,

e q)ti
t1-l' . ..t.7 c..2. t cr. olll

. .b^il ,L?-.-l J-l Slt-V7 c'> j; ,f -ll q\

1039. Dari AMullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata

bahwa, Rasulullatr SAW bersaMa, "Kunci perkara gaib ada lima,
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, yaitu seseorang tidak
mengetahui apa yang terjadi di keesokon hari, seseorang tidak
mengetahui apa yang ada dalam rahim, tidak ada iiwa yang
mengetahui apa yang ia usahokan esok hari, tidak ada iiwa yang
mengetahui di negeri mona ia akan mati, dan tidak seorang pun yang
mengetahui leapan hujan turun."

@:
(Bab Tidak Ada yang Mengetahui Kapan Hujan Turun kecuali

Allah Ta'ala). Demikian judul bab yang disebutkan Imam Bukhari di
sini, karena judul tersebut menerangkan bahwa turunnya hujan itu
merupakan ketetapar, Allah SAW, dan tidak ada pengaruh bagi

bintang-bintang dalam turunnya hujan sebagaimana disebutkan dalam

bab sebelumnya. Untuk itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui

kapan hujan turun kecuali Allah.

i'r 1i,ili;,i i ;; ,'pt y',jr,, & 4' f i';-'; l's'it'1 1,tou

Hurairah mertwayatkan dari Nabi SAW, "Lima perkara, tidak ada
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yang mengetahuinya kecuali Allah.").lni merupakan penggalan hadis
yang diriwayatkan dengan sanad yang lengkap (maushul) oleh Imam

Bukhari dalam pembahasan tentang "Iman" serta pada "Tafsir Surah

Luqman" melalui jalur Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah tentang

pertanyaan Jibril mengenai iman dan Islam. Akan tetapi lafaznya

adalah, hr rf ciii;l 1 o;? ,!. @aaa hmo perkora dimana tidak ada

yang mengetahuinya kecuali Allah). Lalu dalam sebagian riwayat

disebutkan,'u-!e'1 (dan lima perkara). Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dalam pembahasan tentang "Tafsir" melalui jalur Yahya bin Alyub Ai
Bajali, dari kakeknya, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, 1a.erl.Jr 'ety li,r .15 iirr 1\';i t;-, :+' 
-u",-,-", (Lima perkara

yong termasuk perl<ora gaib, hanya Allah yang mengetahuinya,

"sesungguhnya Allah, hanya pada sisi'Nya sajalah pengetahuan

tentang hari kiamal." [Qs. Luqman(3 1 ): 34])".

'rb7)t i4 ,* |t;i qjn- ['1 (dan tidak seorang pun yang

mengetahui knpan turun hujaLe). Al Ismaili menambahkan ol J!

(kecuali Allah), yang diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin

Mahdiy dari Ats-Tsauri. Dalam hadits ini terdapat bantahan bagi

orang yang mengatakan bahwa turunnya hujan memiliki waktu-waktu
tertentu yang tidak mungkin berubah. Adapun penjelasan tentang

faidah hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang "Tafsir

Surah Luqman", insya Allah Ta'alo.

Penutup

Bab-bab tentang rstisqa' ini memuat hadits-hadits yang

diriwayatkan secara marfu' (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 40

hadits, dan yang diriwayatkan secara mu'allaq (tanpa sonad lengkap)

berjumlah t hadits, sedangkan sisanya disebutkan secara maushul

(memiliki sanad lengkap).

Jumlah hadits yang diulang sebanyak 27 hadits, dan yang tidak

diulang sebanyak 13 hadits. Semua hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Muslim, kecuali hadits Ibnu Umar yang terdapat sya'imya Abu

Thalib, hadits Anas dari Umar tentang tindakan beliau yang memohon

kepada Abbas agar berdoa meminta hujan, hadits Abdullah bin Zaid
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tentang istisqa' dengan berdiri di atas kedua kaki (tanpa mimbar),

hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat mengubah letak selendang

(meskipun beliau meriwayatkan pokoknya), hadits Aisyah tentang

sabda Nabi, "hujan yang bermanfaal" dimana pokoknya juga dinukil

oleh Imam Muslim dan hadits Anas "Biasanya apabila angin bertiup

kencang". Pada bab-bab ini terdapat atsar sahabat dan selain mereka

sebanyak dua atsar. l{ollahu a'lam.
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